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RESUMO 
 

Esta pesquisa busca trazer a voz dos discentes do curso de Pedagogia 
presencial/noturno da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) sobre as 
suas trajetórias no curso, apresentando desde suas expectativas iniciais, até suas 
impressões finais, no momento da conclusão. Em um movimento semelhante, a 
pesquisa busca ainda entrecruzar as vozes desses discentes com aquilo que 
preconizam algumas diretrizes teóricas sobre a formação docente em cursos de 
Pedagogia. A intenção é trazer no trabalho as vozes dos discentes que passam 
por essa formação, somando suas expectativas e impressões ao que dizem as 
teorias e regulamentações para a formação em Pedagogia. Para tanto, foi 
estruturada a partir dos capítulos: 1 - que trata sobre a trajetória escolar e 
profissional da pesquisadora, no 2 - que trata sobre os saberes da educação, a 
pedagogia e sua cientificidade, no 3 -  trata sobre o curso de Pedagogia no Brasil 
e na UFSJ e no 4 - trata sobre as vozes discentes e os saberes em apropriação. A 
pesquisa se deu a partir de questionários respondidos pelos discentes e 
apresentados por eles no início do curso em 2017 e complementados nesta 
pesquisa pelos relatos compartilhados a partir de entrevista realizada com a 
mesma turma em 2020 na condição de concluintes. Com base, inicialmente, na 
premissa da diversidade de perfis e expectativas dos ingressantes nesse curso, a 
pesquisa traz à tona a relação escolar de cada aluno, também, como ocorreu a 
relação das trajetórias escolares de cada aluno e as suas expectativas ao 
ingressarem em um curso na área de formação de docentes bem como as suas 
impressões ao final do curso. Busca-se identificar, a confluência entre as razões 
que os levaram à escolha desse curso e o que, de fato, o curso pode oferecer aos 
seus discentes ao longo desses quatro anos de formação. A pesquisa tem 
abordagem qualitativa, utilizando, para tanto, os instrumentos metodológicos que 
permitiram a sua consecução: questionário e entrevistas, além da confluência 
entre os dados e os referenciais teóricos que potencializaram os recursos 
metodológicos e os que eles permitiram encontrar nessa pesquisa. De acordo com 
a voz discente o currículo do curso foi efetivo na busca da circularidade entre 
teoria e prática, mas alguns pontos são geradores de angústias, bem como de 
propostas de melhoria, segundo eles: a necessidade de disciplinas ligadas à 
tecnologia; a necessidade de se rever os horários de dedicação à projetos de 
iniciação científica, de forma a poder incluir um maior número de discentes; a 
sugestão de início do estágio mais cedo no curso para um melhor aproveitamento 
e o temor com o futuro profissional do recém pedagogo. Espera-se que a pesquisa 
possa contribuir para a compreensão dos anseios e perspectivas discentes no 
curso de Pedagogia e que essas vozes possam, somadas às teorias desse 
campo, levar a um aprimoramento da formação oferecida a esses futuros 
profissionais da educação, a partir do que almejam e esperam do curso escolhido.  
 
Palavras-chave: Pedagogia. Ingressantes. Concluintes. Expectativas. 
Impressões. 
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ABSTRACT 
 
This research seeks to bring the voice of the students of the course of 
classroom/night pedagogy of the Federal University of São João del-Rei (UFSJ) 
about their trajectories in the course, presenting from their initial expectations to 
their final impressions, at the time of completion. In a similar movement, the 
research also seeks to cross the voices of these students with what advocate 
some theoretical guidelines on teacher education in pedagogy courses. The 
intention is to bring in the work the voices of the students who go through this 
training, adding their expectations and impressions to what theories and 
regulations for the training in Pedagogy say. To this end, it was structured from the 
chapters: 1 - which deals with the school and professional trajectory of the 
researcher, in 2 - which deals with the knowledge of education, pedagogy and its 
scientificity, in 3 - deals with the pedagogy course in Brazil and UFSJ and 4 - deals 
with student voices and knowledge in appropriation. The research was based on 
questionnaires answered by the students and presented by them at the beginning 
of the course in 2017 and complemented in this research by the reports shared 
from an interview conducted with the same class in 2020 as graduates. Based, 
initially, on the premise of the diversity of profiles and expectations of the 
newcomers in this course, the research brings to the fore the school relationship of 
each student, also, how the relationship of the school trajectories of each student 
and their expectations when entering a course in the area of teacher training as 
well as their impressions at the end of the course occurred. It seeks to identify the 
confluence between the reasons that led them to choose this course and what, in 
fact, the course can offer its students over these four years of training. The 
research has a qualitative approach, using, for this, the methodological instruments 
that allowed its achievement: questionnaire and interviews, in addition to the 
confluence between the data and the theoretical references that enhanced the 
methodological resources and those that allowed them to find in this research. 
According to the student voice, the curriculum of the course was effective in the 
search for circularity between theory and practice, but some points generate 
anguish, as well as proposals for improvement, according to them: the need for 
disciplines related to technology; the need to review the times of dedication to 
scientific initiation projects, in order to include a greater number of students; the 
suggestion of starting the internship earlier in the course for a better use and fear 
with the future professional of the newly pedagogue. It is expected that the 
research can contribute to the understanding of the students' desires and 
perspectives in the Pedagogy course and that these voices can, added to the 
theories of this field, lead to an improvement in the training offered to these future 
education professionals, from what they want and expect from the chosen course. 
 
Keywords: Pedagogy. Freshmen. Seniors. Expectations. Prints.  
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INTRODUÇÃO1 

 

 A formação de docentes sempre se apresentou para mim como algo 

inacabado, que precisava ser revisado, aprofundado e desmitificado. Este conceito 

se formou a partir da minha trajetória acadêmica e em face da minha atuação em 

escolas como docente, em contatos com discentes atuantes no processo de 

aprendizagem. Refletindo sobre a questão que, a cada ano, graduandos em 

Pedagogia são formados em universidades e/ou faculdades para atuarem em 

espaços escolares da Educação Básica, com enfrentamento da realidade dessas 

escolas, surgiram as indagações: de que forma tem ocorrido a formação do 

pedagogo? Essa formação é suficiente para que ele possa exercer o seu trabalho 

de modo a agregar conhecimentos para os discentes? Sua preparação durante o 

curso, com a aquisição de conhecimentos das disciplinas estudadas e o estágio 

docente, capacita-o para atuar em sala de aula ou em outra função no espaço 

escolar? Os saberes docentes estão presentes nesta formação? E qual é a 

relação dos saberes docentes com a realidade da escola? 

 A formação de docentes para a Educação Básica no Brasil, nos últimos 

dez anos, passou por substantivas reformulações. As políticas educacionais 

fundamentadas na legislação atual e nos documentos oficiais, quer seja em nível 

nacional, estadual e municipal, em suas diferentes modalidades, possibilitam 

repensar os cursos de formação e a prática docente no que se refere à 

concepção, significado, estrutura, condições, clientela, lócus de formação e 

exercício docente, entre outros, visto que o modelo vigente parece não mais 

satisfazer os educadores e a sociedade em geral, considerando as frequentes 

discordâncias, críticas e reflexões que são feitas em torno da formação e da 

atuação docentes. 

Nunes (2001, p. 30), ao discutir sobre os saberes docentes e a formação 

de docentes, reconhece que pensar em um modelo de docência implica 

considerar a contextualização dos saberes docentes com a realidade da 

                                                 
1 Pesquisa aprovada conforme Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa número 3.956.058 de 06/04/2020. 
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experiência de cada um bem como demanda observar as condições históricas e 

sociais de exercício profissional: 

 

dessa forma, resgata a importância de se considerar o docente em 
sua própria formação, num processo de autoformação, de 
reelaboração dos saberes iniciais em confronto com a prática 
vivenciada. Assim, seus saberes vão se constituindo a partir de 
uma reflexão na e sobre a prática. Essa tendência reflexiva vem se 
apresentando como um novo paradigma na formação de docentes, 
sedimentando uma política de desenvolvimento pessoal e 
profissional dos docentes e das instituições escolares. 

  

Em função dessas reflexões, os pesquisadores, os educadores, os 

docentes, os discentes e os sistemas educacionais têm buscado um novo 

enfoque para a formação inicial de docentes, identificando e analisando os 

saberes docentes numa perspectiva de contribuir para a ampliação do campo e 

para a implementação de políticas que envolvam a questão da formação do 

docente a partir da ótica dos próprios discentes envolvidos. 

Aprofundando a questão dos saberes, Serres (1993, p.1) chama a atenção 

para o fato de que:  

 

como aconteceu de as ciências humanas ou sociais não falarem 
jamais sobre o mundo, como se os grupos permanecem 
suspensos no vazio? Como as ciências ditas duras deixam os 
homens de lado? [...] Como nossos principais saberes se 
perpetuassem hemiplégicos? Fazê-los aprender a caminhar com 
os dois pés, a utilizar as duas mãos, me parece ser um dos 
deveres da filosofia: você sabe Le tier-instruit designa os corpos 
completados de canhotos ditos contrariados; é o elogio dos 
mestiços e das misturas, que causam horror aos filósofos da 
pureza.  
 

No pensamento do autor, fazendo uma conexão com a Pedagogia, 

percebe-se que, para o ato de educar em efetivo, é necessária a produção de 

saberes mestiçados e ambidestros, que preencham lacunas na aprendizagem, 

herdeiras de um modo “hemiplégico” de compreensão dos diferentes saberes. Os 

discentes que participaram da pesquisa possuem suas peculiaridades que 

carregam para o campo de atuação juntamente com os saberes, reforçando assim 
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a ideia de mestiçagem vista em Serres (1993) e também ficará evidente nas vozes 

destes discentes ao participarem da entrevista. 

Da mesma forma, segundo Saviani (2012, p. 1), a “Pedagogia 

desenvolveu-se em íntima relação com a prática educativa constituindo-se como 

a teoria ou ciência dessa prática”. Nessa linha de pensamento, novas decisões e 

preocupações são levantadas em torno da questão do “saber-fazer”, isto é, do 

como realizar na prática a implementação de um processo de formação de 

docentes a partir de um currículo que aborde e estabeleça relação frequente 

entre a formação inicial e a formação continuada de maneiras objetiva e subjetiva, 

articulando-se com o contexto social dos discentes e o perfil dos acadêmicos.  

Ainda sobre a questão de formação de docentes no Brasil, conforme Gatti 

(2010, p. 357): 

 

adentramos o século XXI em uma condição de formação de 
docentes nas áreas disciplinares em que, mesmo com as 
orientações mais integradoras quanto à relação ‘formação 
disciplinar/formação para a docência’, na prática ainda se verifica a 
prevalência do modelo consagrado no início do século XX para 
essas licenciaturas [...]. 

 

Pensar essa formação remete, portanto, às ações que o graduando em 

Pedagogia deverá desenvolver durante o curso, como as disciplinas que deverá 

cursar, o estágio curricular a cumprir e os saberes que irá adquirir advindos dos 

programas de formação docente. Trata-se de uma questão que pensa a relação 

entre diferentes saberes presentes no processo de atuação do pedagogo e, mais 

ainda, a interlocução entre esses saberes e a prática docente. Esse é o grande 

desafio da formação do pedagogo ou do especialista em Educação se, assim, se 

pode considerar. 

É dessa forma que os discentes participantes desta pesquisa refletem de 

certa forma, situações vivenciadas por mim no ambiente escolar da Educação 

Básica. Dentre várias, posso citar os encontros com docentes que tinham uma 

primeira graduação e buscavam uma segunda graduação em Pedagogia ou com 

docentes que tinham somente o curso de Magistério sem a primeira graduação e 

que, recentemente, decidiram se capacitar por uma imposição do sistema 
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educacional ou por necessidade em nível pedagógico. Ao me deparar com essas 

situações, surgiram algumas indagações tais como: qual a importância do curso 

de Pedagogia na atualidade? Como tem sido essa formação de docentes? Qual é 

o perfil dos discentes do curso? 

Como sou pedagoga, formada em 2015 no curso de Pedagogia na 

modalidade a distância pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), 

atuando como docente efetiva em escola pública municipal e lecionando nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental percebi a necessidade de ouvir a voz dos 

discentes que cursam Pedagogia, conhecendo o perfil deles, até suas 

expectativas e impressões com o curso. Para além da problematização que se 

levanta sobre a formação inicial em Pedagogia e que permeará essa pesquisa, é 

preciso ouvir também quem passa por ela, quem nela é formado: o que eles têm a 

dizer e o que essa voz tem a contribuir para os delineamentos futuros do curso? 

Como unir essas duas vozes: a da teoria sobre a formação docente em Pedagogia 

e a da experiência de quem por ela foi formado?  

Neste sentido, a minha primeira indagação se remeteu às expectativas dos 

graduandos que ingressavam no curso de Pedagogia da UFSJ e suas impressões 

ao final do curso.  

Em razão disso, presumi ser viável a proposta de uma pesquisa que 

buscasse melhor conhecer a heterogeneidade dos perfis dos ingressantes no 

curso de Pedagogia presencial da UFSJ, procurando evidenciar suas expectativas 

em relação ao curso, ao mesmo tempo em que seriam analisadas essas 

expectativas e o que o próprio curso oferece em suas propostas pedagógica e 

curricular. 

A pesquisa foi desenvolvida trilhando o seguinte caminho: análise de 

questionários respondidos pelos alunos ingressantes em 2017, apresentados ao 

curso no momento do ingresso, conversa com alunos da turma de 2017, então 

concluintes em 2020 e observação participante a partir da interação com esses 

alunos na disciplina Literatura Infantil, que ocorreu no segundo semestre de 2020.2 

                                                 
2 Devido ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) o contato com os discentes foi feito via remota, 
através do Google Meet. 



20 
 

Em virtude da Pandemia do Covid-19, deflagrada em março de 2020, o ensino 

presencial migrou para o ERE (Ensino Emergencial Remoto). As aulas a partir do 

2º semestre de 2020 foram realizadas, então, via Plataforma Google Meet. 

O desenvolvimento da pesquisa está composto por quatro capítulos. No 

Capítulo 1, será exposta a formação de docentes em consonância com a minha 

trajetória: o por quê pesquisar o curso de Pedagogia da UFSJ, sendo escrito em 

forma de memorial. 

  No Capítulo 2, será abordada uma reflexão sobre os saberes da Educação 

e o curso de Pedagogia, sendo analisadas questões oportunas para essa 

pesquisadora e para as questões que ela se coloca que remetem  ao 

conhecimento científico, ao embate das Ciências Humanas e Exatas  ao 

surgimento, e  caminhar da Pedagogia através dos séculos com suas 

epistemologias e saberes pedagógicos e  a necessidade de reinvenção das 

Ciências Humanas e consequentemente da Pedagogia na sua forma de conceber 

a relação entre os saberes na formação docente. 

Em seguida, no capítulo 3, tratamos a história da Pedagogia no Brasil, 

como foi constituído o curso de Pedagogia da UFSJ com o seu estabelecimento e 

qual é o perfil dos discentes que têm procurado o curso desde 2014.3  

Após esse percurso pela teoria, que passa desde a problematização da 

formação em Ciências Humanas e nela a formação docente e vai até o curso de 

Pedagogia e sua constituição específica, chegamos, enfim, na voz dos discentes 

que experienciam essa formação hoje. Essa voz surge no capítulo 4 e com ela 

concluímos o percurso que trilhamos entre as questões teorizadas para a 

formação docente e o que dizem os que dela fazem parte, buscando assim tecer 

essa colcha complexa, mas necessária, que é a reflexão sobre os desafios da 

formação docente em Pedagogia em suas diferentes faces, não esquecendo da 

principal que elencamos: a face da experiência vivida por seus discentes, aqui 

                                                 
3 Esse levantamento foi possível de ser realizado a partir do contato e foi obtido com o material 
colhido na disciplina Prática Pedagógica I, a qual os discentes de Pedagogia da UFSJ cursam no 
primeiro período. Trata-se de um rico levantamento de dados que foi disponibilizado e contribuiu 
muito para o desenho desse perfil dos estudantes, os quais têm procurado o curso nos últimos seis 
anos. 
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representados na voz dos alunos da turma de 2017. E com a apresentação dos 

resultados da pesquisa ao final. 

Esperamos, por conseguinte, que o caminho trilhado nessa pesquisa, a 

partir dos anseios da pesquisadora que os conduziu, possa trazer contribuições 

para a compreensão da formação docente em Pedagogia a partir do olhar 

discente.  

 

1 FORMAÇÃO DE DOCENTES E O CURSO DE PEDAGOGIA: A MINHA 
TRAJETÓRIA ESCOLAR E PROFISSIONAL 
 

 

“Se você quer se tornar tudo, aceite não ser nada”  
(SERRES, 1993, p. 180). 

 

Para dar início a este capítulo, a reflexão sobre o pensamento de Michel 

Serres se tornou necessária. O ponto de partida é não levar para o campo de 

pesquisa “tudo” e sim estar desprovido de ideias preconcebidas e, como um 

“nada”, descobrir aos poucos as realidades presentes. Ao fazer esta reflexão, 

percebi ser necessário se revestir de humildade, de compreensão do lugar do 

outro.  

Compreender o outro na pesquisa ficou bem evidente ao cursar o primeiro 

ano de Mestrado. Foi nessa época que entendi melhor o sentido de pesquisa, a 

relação entre o pesquisador e o pesquisado. Alguns autores foram fundamentais 

para que eu compreendesse bem essa relação no campo de pesquisa e 

fundamentasse a pesquisa, sob nova ótica com o estudo de Michel Serres e 

Boaventura de Sousa Santos, com olhares mais suleares, em confronto com a 

cientificidade de Selma Garrido Pimenta, Maria Amélia Santoro Franco, Franco 

Cambi, Demerval Saviani e dentre outros. 

Para compreender a pesquisa que desenvolvi, busquei aprofundamento em 

Bakhtin apud Amorin (2001), que afirma que existe uma complexidade decorrente 

do conhecimento que forma e se revela na relação de modo dialógico entre eu e o 

outro. Para ele, a alteridade não se limita somente à consciência da existência do 

outro, da maneira que ele se afigura. No primeiro encontro, pode existir, 
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prontamente, o estranhamento inicial ao ter contato com esse outro, por estar em 

contato com algo desconhecido, e, depois, o pertencimento quando se conhece 

mais detalhes sobre ele. O olhar primeiro é superficial e o conhecimento 

verdadeiro do outro vem com a convivência e a troca de informações. 

O outro se torna o lugar da busca de sentido, mas também, 

simultaneamente, da incompletude e da provisoriedade. Quando eu, 

pesquisadora, entrei no campo de pesquisa, percebi que, apesar de estar 

buscando informações nos questionários respondidos pelos alunos do 1º período 

do curso de Pedagogia de 2017 e nas entrevistas feitas com a mesma turma, mas 

em 2020, pude constatar as vivências do outro, percebi que, por mais que eu me 

aprofundasse em conhecer as expectativas e impressões, ainda existia uma certa 

incompletude.  

Essa perspectiva apresenta a condição de inacabamento permanente do 

discente. O mundo conhecido teoricamente não é o mundo inteiro. Existem muitas 

partes a serem exploradas e conhecidas. Assim, também, é o ser humano, esse 

outro que pode ser receptivo ou não, em que a relação de alteridade vai se 

completando de acordo com as vivências e as trocas de experiências, mesmo que 

ainda exista um vácuo (vazio), do distanciamento por causa da Pandemia do 

Covid-19 que gerou o Ensino Emergencial Remoto. Nessa relação, por não se 

conseguir apreender todas as informações sobre o outro, a imersão no campo de 

pesquisa se torna válida e os conhecimentos obtidos também, pois o que se 

obtém se torna um retrato da realidade.  

Aprofundei na incompletude da obtenção de informações, enquanto 

pesquisadora, porque é uma realidade que se afigura. Tracei um plano de 

pesquisa. Quando entrei em campo, ele precisou ser modificado por causa das 

reações dos pesquisados e de toda a realidade que os envolveu, do contexto da 

Pandemia do Covid-19. 

Pensando na pesquisa, recorro ao pensamento de Freire (2004, p. 142): 

“a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo 

da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se 

fora da procura, fora da boniteza e da alegria”. 
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Diante desta boniteza e alegria que é imergir no campo de pesquisa, as 

palavras que impulsionaram a minha pesquisa foram ao encontro do outro no 

campo de pesquisa. A partir da minha trajetória, será possível compreender o que 

me impulsionou a pesquisar sobre as expectativas e impressões dos alunos do 

curso de Pedagogia. Enfim, se na minha pesquisa estarei relatando sobre os 

outros, por que não eu mesma relatar sobre mim? Também, posso pontuar que 

“mudança” e “persistência” são as palavras geradoras que definiram as minhas 

trajetórias acadêmica e profissional frente aos desafios do cotidiano da Educação. 

 

1.1 Memorial das minhas trajetórias acadêmica e profissional 

  

Rememorando a minha trajetória escolar, que influenciou esta pesquisa, 

recorro, principalmente, à obra Filosofia Mestiça, de Michel Serres (1993, p. 186), 

com a ideia de mestiçagem, de uma educação que seja ambidestra e use todos os 

lados de suas faces em prol de uma aprendizagem mais eficiente: 

 

embora nascido canhoto, escrevo com a mão direita, e a felicidade 
de viver num corpo assim completado nunca me abandonou, de 
modo que suplico ainda aos docentes, não para contrariar, como 
se diz hoje, meus colegas de bombordo, mas para dar-lhes uma 
imensa vantagem e harmonizar seus corpos, obrigando-os a 
segurar o lápis com a mão direita, complementar. E, em prol da 
simetria, completar da mesma forma os destros. Como a maioria 
dos contemporâneos abandona a caneta pelo console do 
computador, seu teclado requer sobretudo dedos conjugados. 

 
 

 Pensar no desenvolvimento da ambidestria que é o uso das duas mãos no 

ambiente escolar é instigante, pois estamos acostumados a ver crianças desde a 

tenra idade fazendo a opção pela mão que irá usar a vida toda, não há neste 

processo uma mudança. 

Rememorar uma trajetória traz na mente muitas situações com 

acontecimentos que remetem ao uso das mãos e dos membros como uma forma 

de completitude, de absolver todos os conhecimentos de maneira profunda. Em 

determinado momento, a minha trajetória acadêmica se mescla com a profissional 

como um processo que um depende do outro.  



24 
 

Minha trajetória escolar teve início aos seis anos de idade na Educação 

Infantil, perpassando pelo Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, até eu me 

formar em Magistério. Com 12 anos, o médico clínico geral aconselhou a minha 

família a iniciar um tratamento com um médico neurologista, visto que ele tinha 

evidências sobre um possível déficit de atenção (DA). Passei a ser atendida por 

esse médico que me diagnosticou com déficit de aprendizagem (DA), hoje com 

essa nomenclatura Déficit do Distúrbio de Atenção (DDA). O motivo é por que eu 

demonstrava muita desatenção durante as aulas, complicação na organização dos 

estudos e dificuldade em superar os erros. Com 16 anos, comecei a ter um 

acompanhamento médico mais eficaz, que unia os medicamentos e o tratamento 

psicológico também. Foi nessa época que aprendi a ser uma pessoa mais 

organizada, fato que, na atualidade, no trabalho e no estudo, anoto e mantenho 

todo o material organizado e sempre estou com uma agenda ou caderno de notas 

na bolsa. 

Com a formação em Magistério, ingressei na escola particular (1988), para 

lecionar, e assim foi por cinco anos. Na época, não se exigia uma formação em 

nível superior, sendo que o Magistério em nível do Ensino Médio já era suficiente. 

 Nesse ínterim, prestei o antigo vestibular para o curso de Filosofia da 

Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI) e fui aprovada. Em 

1991, iniciei a graduação. Porém, continuava com as dificuldades de atenção, mas 

me esforçava para poder trabalhar e estudar da forma considerada normal, tanto 

que outras pessoas não identificavam o problema. 

O trabalho na escola particular era muito gratificante. Todavia, como estava 

no início das carreiras profissional e universitária, decidi prestar um concurso 

público por acreditar que um cargo público me traria estabilidade. Em 1992, fui 

aprovada em concurso público para trabalhar em escola pública estadual e, em 

1993, assumi o cargo público. 

Uma nota que para mim é importante: desde que ingressei no curso de 

Filosofia, iniciei um trabalho de Iniciação Científica no Departamento de Filosofia, 

na área da Fenomenologia Mística, com a docente Marilúze Ferreira, e, ainda, 

atuava como bolsista para auxiliar na pós-graduação em Filosofia Moderna e 
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Contemporânea, cuja primeira turma já tinha sido concluída e uma segunda turma 

já havia ingressado.   

De 1992 a 1995, obtive muitos conhecimentos, que, juntamente com os 

conhecimentos acadêmicos do curso de Filosofia, me possibilitaram melhorar o 

exercício docente no cargo público que ocupava. Dividia meu tempo da seguinte 

forma: na parte da manhã, trabalhava no cargo público; à tarde, realizava as 

atividades da UFSJ; e à noite, cursava a graduação em Filosofia. 

 Na época, porém, eu não tinha a percepção sobre a diferença em lecionar 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental com a formação de Magistério em 

nível do Ensino Médio e lecionar com uma graduação em Filosofia, a qual me 

habilitava a lecionar as matérias: Filosofia, Sociologia e História (de acordo com as 

políticas curriculares da época). Na realidade, eram situações diferenciadas. Para 

lecionar para os anos iniciais do Ensino Fundamental, era necessário o Magistério 

em nível do Ensino Médio, mas, com o curso de Pedagogia, a prática, com 

certeza, seria melhor. 

Ademais, durante muitos anos, não compreendia que a atuação como 

docente regente de turma com a formação somente em Magistério de nível médio 

era insuficiente. Ao atuar, também, como docente regente, mas com o curso de 

Filosofia, era uma situação precária, pois eu não tinha um curso com base 

pedagógica e a formação adequada seria a graduação em Pedagogia.  

Em 2002, houve uma oferta do Curso Normal Superior para os docentes 

que não tinham nenhuma graduação, mas somente o Magistério em nível do 

Ensino Médio, e atuavam como docentes regentes de turma no estado de Minas 

Gerais. No município de São João del-Rei, seria o Projeto Veredas que formaria 

os docentes no Curso Normal Superior. 

Eu não pude cursá-lo, porque já tinha uma graduação concluída. Eu não 

podia prestar um vestibular na época e cursar Pedagogia, uma vez que o curso 

era noturno e presencial, e eu trabalhava no segundo cargo público no turno da 

noite. 

Uma explicação sobre o porquê da minha escolha pelo curso de Filosofia: 

na época, pensava que o curso de Magistério já me capacitava para lecionar nos 
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anos iniciais do Ensino Fundamental ou mesmo na Educação Infantil e, com a 

graduação em Filosofia, teria um título a mais e poderia atuar como docente 

lecionando as outras disciplinas desse curso específico. 

Outro ponto significativo neste memorial é o estágio docente que fiz no 

curso de Filosofia, o qual me habilitava a lecionar História para os Ensinos 

Fundamental II e Médio e Filosofia/Sociologia no Ensino Médio. Eu atuava como 

docente regente de turma e, ao fazer o estágio, estava atuando como docente 

regente de aulas. Percebi uma diferença significativa no que tange ao lecionar 

para a Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, em que se 

leciona todas as matérias, atuando como regente de turma. Já lecionar para o 

Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, o docente leciona a matéria específica 

em aulas com duração de 50 minutos e não é o regente da turma, e sim o regente 

de aulas. Desse modo, o tempo que ele passa em sala de aula com os discentes é 

variável e depende do número de aulas que leciona naquela turma. O contato é 

mais intenso na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I do que no Ensino 

Fundamental II e no Ensino Médio. 

Como já conhecia o ambiente escolar, para mim foi fácil passar pelo estágio 

e seguir até a conclusão da graduação em 1995. Foi uma aprendizagem que, no 

curso de Magistério, não tive com proveito devido ao fato de a carga horária ser 

menor e, na graduação, exigia-se elaboração de plano de aula e relatórios. 

Após o término do curso de graduação em 1995, decidi trabalhar com dobra 

de turno em escola pública estadual, porque tinha o horário noturno livre. Essa 

dobra de turno era lecionar aulas de História para o Ensino Médio Regular e a 

Educação de Jovens e Adultos. Essa situação perdurou até 2009. 

Outro fator fundamental na minha trajetória acadêmica foi o interesse por 

estudar. Confesso que, nessa época, era muito aplicada aos estudos. Procurava 

ler livros de autores que estudei no curso de graduação em Filosofia e me 

interessava por alguns autores ligados à Pedagogia. Um desses autores foi Paulo 

Freire. Buscava na internet frases que representavam o pensamento dele e as 

escrevia em um caderno, atrelando minha prática às ideias freirianas. 
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Prosseguindo nas minhas trajetórias acadêmica e profissional, decidi cursar 

alguns cursos de pós-graduação nas áreas de Educação e Alfabetização, 

Educação Empreendedora, Mídias na Educação e Design Virtual por acreditar que 

um curso de especialização me capacitaria a atuar melhor no Ensino Fundamental 

I. Percebi que minha prática no Ensino Fundamental I era algo que me 

incomodava, pois eu estava sempre buscando uma formação mais competente. 

Ao rememorar minhas trajetórias escolar e a profissional, e no Ensino 

Fundamental I por eu não ter cursado um curso específico na área de formação de 

docentes; no caso, a Pedagogia. 

Houve a abertura do curso de Pedagogia a distância, criado pelo Núcleo de 

Educação a Distância (NEAD) da UFSJ, em 2011, que foi vislumbrada por mim 

como uma possibilidade de realizar o curso com mais flexibilidade de horários. 

Participei da seleção, fui aprovada e iniciei os estudos no curso de 

Pedagogia. Cursei-o de 2011 a 2015. O conteúdo do curso e o estágio foram 

suficientes para perceber que deveria mudar a minha prática pedagógica. Foi um 

choque de realidade, pois o estudo me apontava diversas falhas ao lecionar e até 

ao compreender os trabalhos do supervisor e do orientador pedagógicos dentro do 

chão da escola. 

Em 2005, cursei uma disciplina isolada no Mestrado de Letras. A disciplina 

tinha um viés de interdisciplinaridade. Era, também, a minha busca por uma 

capacitação em nível stricto sensu. 

De 2006 a 2009, despontavam em mim os desejos de cursar Pedagogia e 

um Mestrado na área de Educação. Eu tinha algumas ideias e uma questão de 

pesquisa em mente, frutos de minha trajetória profissional, que coloquei o projeto 

no papel. Entretanto, quando realmente estava pronto e o submeti na primeira 

seleção do Programa de Pós-graduação em Processos Socioeducativos e 

Práticas Escolares (PPEDU) em 2007, ele não foi aprovado. Percebi que havia 

falhas, mas não sabia ao certo onde. Segui buscando melhorá-lo. Via a realidade 

da escola, dos discentes e dos docentes, no entanto não sabia o caminho para 

colocar as demandas em forma de projeto. E, assim, sucessivamente, participei de 

seleção de Mestrado no Centro de Apoio à Educação a Distância - UFJF (CAED) 
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(2010 e 2018), no Centro Federal de Educação Tecnológica - UFMG (CEFET) 

(2012 e 2013), na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) - Geografia 

(2015), na UFSJ-Letras (2015), na Universidade Federal de Lavras (UFLA-

Educação) (2016), na UFSJ-PIPAUS (2017) e na UFSJ-PPEDU (2017). 

Conseguia passar até a etapa da entrevista na maioria das seleções, mas, ao 

final, era reprovada.   

Atribuo os fracassos das seleções para o Mestrado ao meu problema de 

desatenção, de esquecer o que estudei do projeto quando era solicitada a 

comparecer perante a banca de seleção e que as questões de pesquisa não 

coincidiam com as linhas de pesquisas dos orientadores das Universidades.  

Em 2018, elaborei um Projeto de Mestrado, a partir de uma inquietude que 

tinha quanto à formação de docentes no campo da Pedagogia, e o submeti ao 

PPEDU-UFSJ. Ao final do processo seletivo, consegui ser aprovada. 

Retomando a minha trajetória profissional, em 2009, fui aprovada em um 

concurso público da Prefeitura Municipal de São João del-Rei para o cargo de 

Docente dos anos iniciais do Ensino Fundamental. No Edital, constava que o 

docente, para se candidatar à vaga do concurso, podia ter qualquer graduação na 

área de Ciências Humanas. Como era graduada em Filosofia, pude concorrer no 

certame. Sendo aprovada, fui chamada para assumir o cargo. 

Em 2010, assumi o cargo na escola em uma turma do 4º ano do Ensino 

Fundamental I. A experiência em sala de aula foi muito importante para que eu 

tomasse a decisão de cursar Pedagogia. Como trabalhava em dois cargos, o outro 

cargo foi para atuar na Secretaria Escolar, no cargo de Assistente Técnico da 

Educação Básica, no qual desenvolvia serviço de rotinas escolares. 

A minha prática pedagógica, antes, era pautada somente na elaboração do 

planejamento segundo os parâmetros curriculares. Não compreendia que era 

preciso lecionar os conteúdos com interdisciplinaridade de modo a levar os 

discentes a aprenderem de forma mais dinâmica e proativa. E, também, comecei a 

pensar na necessidade de elaborar projetos de diversas disciplinas, tais como 

Português e Matemática, para desenvolver com os discentes em sala de aula. 
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Ainda, tive a experiência de que, quando eu ingressei no curso de 

Pedagogia a distância, fiquei um pouco assustada com as disciplinas, que eram 

mais difíceis quanto ao conteúdo. Com o passar dos semestres, pude 

compreender melhor e começar a ter um olhar diferenciado para com a minha 

prática pedagógica. Acredito que isso ocorreu por eu estar longe da vida 

acadêmica da graduação desde 1995, data em que me formei em Filosofia, e por 

ter cursado algumas pós-graduações somente e não estar em contato com 

disciplinas da área da Educação. 

Com o curso de Pedagogia, ocorreu um divisor de águas nos anos 

posteriores da minha formação. Decidi trabalhar com a Pedagogia de Projetos, 

precisamente em 2013. Em 2014, nas aulas de Língua Portuguesa e Matemática, 

do 4º ano do Ensino Fundamental I, desenvolvi projetos como o “Soletrando” e o 

“Calculando”, que desafiavam os discentes a pensarem e estudarem mais os 

conteúdos, além do “Teatro invertido”, que foi um projeto de inserção das crianças 

nas fases de uma peça teatral. 

O ato de cursar Pedagogia me trouxe um compromisso com a minha 

concentração, pois o aluno com Déficit de Atenção tem um sofrimento enorme 

com a distração no processo de estudar, uma vez que qualquer barulho ou 

situação o distrai, pois, as leituras, que não eram poucas, representavam um 

desafio. Lia uma, duas, três vezes, e fazia as anotações para poder compreender. 

Esse processo ocorre até a presente data, porque o Déficit de Atenção não tem 

cura; somente é amenizado com medicamentos, esforço mental, ambiente 

tranquilo e equilíbrio para que o estudo possa ser promissor. 

Caminhando para a minha pesquisa, “todo aprendizado exige essa viagem 

com o outro em direção à alteridade.  Durante essa passagem, muitas coisas 

mudam” (SERRES, 1993, p.60). O ponto de partida da pesquisa sobre os 

discentes foi pensar a formação ofertada no curso, já que o interesse pelo assunto 

partiu da minha convivência com docentes que atuavam na Educação Básica, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, com segunda graduação em Pedagogia, e 

com docentes que atuavam sem a graduação de Pedagogia e desejavam ser 

discentes no curso, além do contato que mantive com discentes ingressantes e 
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concluintes do curso de Pedagogia da UFSJ no ano de 2017 e 2018. Tudo isso 

me levou à reflexão sobre a necessidade de compreensão do processo de 

formação que o curso proporcionava aos discentes, remetendo-me, também, à 

reflexão quanto ao perfil, expectativas e impressões desses discentes em relação 

ao curso que frequentavam. 

Refletindo sobre a formação do pedagogo, observa-se que ele trabalha com 

um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, tendo em vista o desenvolvimento humano e a 

preparação para o mercado profissional. O pedagogo atua em espaços escolares 

e não escolares. Dentro do espaço escolar, ele assume a docência da creche, 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, e pode atuar como 

supervisor ou orientador pedagógico.  

Com essa gama de atuação e a diversidade de perfis, desenvolvi a 

pesquisa a partir da turma de ingressantes do ano de 2017 do curso de Pedagogia 

da UFSJ. A pesquisa significa, para mim, um grande desafio. Entrar em uma 

turma do curso de Pedagogia da UFSJ e pesquisar as trajetórias dos discentes e 

suas expectativas e impressões significa conhecer o público do curso e o que se 

está oferecendo a eles, quais os anseios e mudanças podem ser pensados, a fim 

de que o ensino possa ser satisfatório para os profissionais que vão ser inseridos 

no mundo do trabalho, assim como eu fiz tempos atrás em minha trajetória de 

formação. 

Para tanto, conhecer a história da Pedagogia ao longo do tempo, a sua 

cientificidade e além dela compreender a voz dos saberes, novos paradigmas e o 

lado sulear da Pedagogia aliado aos conhecimentos dos seus saberes é o próximo 

passo a ser dado no capítulo que se segue: 
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2 SABERES DA EDUCAÇÃO: A PEDAGOGIA E A SUA “CIENTIFICIDADE”   
   ATRAVÉS DO TEMPO 
 

“Aversão à teoria constitui a fragilidade da práxis”  
(ADORNO, 1995) 

  

O presente capítulo traz para o leitor a história epistemológica da 

Pedagogia através do tempo. Dialoga, ainda, com alguns autores, dentre eles 

Santos (1987), que contribuem para a discussão do papel da Pedagogia no campo 

das Ciências da Educação, como ocorreu a sua cientificidade e o embate do 

paradigma dominante com o emergente e a formação de saberes múltiplos.  

A pesquisa, também, permeou a prática docente e as epistemologias 

presentes no curso de Pedagogia e sua influência na prática do docente. Desse 

modo, os saberes pedagógicos puderam dialogar com a necessidade de ir além 

na Pedagogia além de uma Ciência da Educação, estando presente de forma 

interdisciplinar em outras ciências e formando uma outra racionalidade pautada 

em saberes suleares, que se mestiçam com a teoria ao longo da formação 

discente. 

 

2.1 A Pedagogia e sua história epistemológica 

 

Giovanni Genovesi em sua obra Pedagogia da empiria em direção à 

ciência, publicada em 1999 afirma que existiram três etapas históricas no 

desenvolvimento da Pedagogia. Nas duas primeiras, ela teria se comportado 

como “filha da educação” e, na terceira etapa, ela se converte em “mãe da 

educação”. A primeira etapa está demarcada desde as civilizações suméria (3.238 

a.C) e egípcia (525 a.C.) e chinesa (2.500 a.C. – 476 d.C.) quando o ensino era 

memorização e transcrição de textos. A segunda etapa, de Sócrates e Platão (V 

a.C.) até a primeira metade do século XX, se tornou o momento de reflexão crítica 

da própria prática educativa. Já a terceira etapa iniciou-se na segunda metade do 

século XX e ainda não foi concluída segundo Genovesi (1999). A educação torna-

se, pois, um ideal uno e indivisível, uma meta que o homem persegue, tendo a 
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clara consciência de que não poderá atingi-la nunca por estar sempre em 

transformação. 

Assim, um olhar pela história mostra que um dos primeiros registros da 

palavra “pedagogia” encontra-se na Grécia antiga, quando aconteceu a junção das 

palavras paidós (criança) e agogé (condução). Pedagogia, aqui, refere-se à arte 

de conduzir a criança ao conhecimento. No mesmo sentido, o termo “pedagogo” 

provém da palavra de origem grega παιδαγωγός, cujo significado etimológico é 

preceptor, mestre, guia, aquele que conduz.   

Conta-se que era costume na Grécia Antiga o escravo conduzir os meninos 

até o paedagogium4. Portanto, é na Grécia clássica que se pode dizer que se 

encontra o berço da Pedagogia, compreendida como a arte de conduzir crianças. 

É nela que se tem registradas as primeiras ações ditas pedagógicas, envolvendo 

um pedagogo e crianças. Essa relação, através dos tempos, se configurou como a 

de docente e de aluno, construindo a imagem do pedagogo como aquele que 

ensina/conduz os seus discentes.  

Para Oliveira e Santos (2007, p. 11), “a educação da criança começava 

antigamente, quando o escravo a pegava pela mão e a conduzia para fora de sua 

casa rumo à escola”, expressando-se numa forma de mestiçagem do mundo da 

criança com a realidade exterior. Esse caminhar atribuído ao pedagogo tinha a 

missão de conduzir a criança pelas veredas do saber.  

Por outro lado, pensar a Pedagogia é pensar que a sua origem se confunde 

com a origem do próprio homem. Nesta busca do homem em compreendê-la, 

modificá-la e intervir nela, a Pedagogia se torna um saber necessário no processo 

de ensinar conhecimentos. Um saber múltiplo que transcende a cientificidade. 

Ao longo do tempo, a Pedagogia foi se afirmando na história do pensamento 

humano. Conhecer o percurso dela desde a Grécia Antiga até a atualidade é um 

caminho para dialogar com os diferentes saberes que a compõem e dialogar, com 

a sua formação como “Ciência da Educação”. A intenção é compreender como a 

Pedagogia, através do tempo, teve seu papel fundamental como parte da ciência 

                                                 
4
 Paedagogium “[...] é também uma palestra para os libertos (escravos libertados pelo patrão) e 

local onde se ministram conhecimentos e práticas bastante diversas” (CAMBI, 1999, p. 3). 
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moderna e das humanidades a partir de sua trajetória como Ciência da Educação: 

mas, ao mesmo tempo, como ela se constitui como um determinado tipo 

específico de ciência na contramão do modelo hegemônico de ciência. 

Através do tempo, a Pedagogia foi se sistematizando enquanto campo de 

saber e se caracterizando contemporaneamente como um certo tipo de Ciência da 

Educação, que tem por função formar docentes para atuar em escolas de 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O final do século XVI e 

início do XVII tornou-se um marco para se compreender a Pedagogia como 

Ciência da Educação. Os primeiros passos dessa sistematização da Pedagogia 

podem ser encontrados no século XVII, nas ideias do monge Jan Amós Komensky 

(1592-1670), conhecido na versão latina por Comenius, que buscou em seus 

trabalhos dar um caráter mais científico à Pedagogia.  

 Comenius é considerado o criador da Didática Moderna e um dos maiores 

educadores do século XVII. Ele tinha propósitos aparentemente pedagógicos que 

buscavam a necessidade da interdisciplinaridade, a afetividade do educador, as 

interações educacionais entre família e escola, o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e do espírito científico e a constituição do homem religioso, social, político, 

racional, afetivo e moral. Da mesma forma, ele é responsável pela expansão de 

uma proposta massificadora e totalitária da educação, conforme nos aponta Gallo 

(2007). 

 Através da sua obra Didática Magna, tratado da arte universal de ensinar 

tudo a todos, Comenius nos apresenta a sua tese de que todos devem se tornar 

educados, executando as tarefas como todos e de forma mecânica, ensinando 

tudo a todos, numa chamada utopia comeniana (pansofia), em que em resumo as 

escolas e salas de aulas organizadas da mesma forma, eram lugares de 

aprendizagens massificadoras. 

 Para contrapor este pensamento, temos em Nietzsche (1844-1900), 

apontamentos sobre uma educação singular sem mestre e discípulos, emanando 

trocas no mesmo nível. Da mesma forma, Deleuze (1925-1995) esboçou uma 

teoria das singularidades que consistia em subverter o sentido moderno de 

educação. “Para falar com Deleuze e Guattari, poderíamos dizer que se trata de 
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um triunfo da opinião sobre o pensamento, de um triunfo da impotência 

generalizada sobre a potência criadora” (GALLO apud LINS, 2007, p.293). 

 Logo, a educação moderna foi construída a partir da escola como máquina 

de estado, massificando a educação, em que todos ensinam e aprendem as 

mesmas coisas.  

 A educação promissora e singular é a que se pode jogar outros jogos no 

poder, em outras mesas e desempenhar outros papéis, visão esta diferente da de 

Comenius. Contudo, apesar dos desdobramentos massificadores da escola 

moderna que advieram dos ideais de Comenius, não se pode negar, de alguma 

forma, o caráter revolucionário de suas ideais em relação ao seu tempo, 

reivindicando um direito de todos à educação, abrindo o caminho para a 

possibilidade da vida escolar para sujeitos que historicamente não ocupavam esse 

lugar até aquele momento. 

 Prosseguindo com a história da Pedagogia, o filósofo alemão Johann 

Friedrich Herbart (1776-1841) desenvolveu o pensamento de que a Pedagogia 

deve elaborar seus conceitos por meio da Ética e da Psicologia. Ele idealizou que 

ela deveria ser uma ciência que atingisse até os processos mentais, definida com 

fins que fossem abrangentes para todos e que pudesse atender a todos:  

 A partir desses conceitos, Herbart publicou “a primeira obra científica da 

pedagogia”, que, segundo Franco (2008, p. 32), influenciou a conceituação da 

Pedagogia como Ciência da Educação. Assim, Herbart considera a Pedagogia 

como uma doutrina que, para ser realmente científica, precisa comprovar-se de 

forma experimental, ideia derivada do filósofo Immanuel Kant (1724-1804), que 

defendia a experimentação. Desse conceito de Herbart, surgiram as escolas de 

aplicação, que aliam a teoria com a prática, e vice-versa. 

 Com Herbart, inicia-se uma postura de positivismo na Ciência da Educação 

e, paradoxalmente, um fechamento do horizonte da Pedagogia como ciência; ou 

seja, com características científicas em que há predomínio de uma neutralidade 

para com os fatos que acontecem no entorno da Educação, o conhecimento se 

explica por si mesmo e ela, a Pedagogia, parte para o campo da Ciência da 

Educação. 
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Foi Herbart que no século XVIII, com a publicação de seu tratado científico 

sobre a Pedagogia, foi considerado “o criador da Pedagogia Científica”. Nele, 

buscava-se a junção da arte no processo da educação, porém “sem estruturar-se 

num sistema organizado de princípios, em torno de fins e métodos da educação, 

isto é, sem fundar-se numa ciência pedagógica” (FRANCO, 2008, p.32). Porém, a 

cientificidade da Pedagogia torna-a o oposto ao papel dela que é a pluralidade de 

saberes e da necessidade de conjunções desses saberes presentes na prática do 

docente. 

Ainda segundo Franco (2008 p.32), a questão da Pedagogia conceituada 

por Herbart, conforme citado, demonstra que, no seu percurso histórico, a 

Pedagogia é tratada ora como arte, ora como metodologia, ora como ciência da 

arte educativa. Por conseguinte, a Pedagogia científica iniciada por Herbart 

passou a assumir diferentes conotações, com acréscimos de outros filósofos, 

como Ziller e Rein, que incorporaram ideais positivistas, e com Dewey, que trouxe 

o aspecto de uma pedagogia pragmatista-utilitarista, com influência da psicologia 

cognitivista e do empirismo alemão. 

Alguns autores, como Patrascoiu (1930) apud Franco (2008), consideram 

que a Pedagogia científica surgiu como apêndice a essa didática, que abrangia 

apenas a instrução, mas que a Pedagogia como ciência deveria abarcar toda a 

educação. Ele considerava a pedagogia científica, que surgiu como auxiliar e 

complementar à didática, como uma prática instrutiva somente. 

Foi a partir do século XVIII que a Pedagogia adquiriu o significado geral de 

Ciência da Educação e a Didática como uma disciplina que ensinava a lecionar 

com recursos didáticos. De acordo com Cambi (1999, p. 21), “Em 1888, Georges 

Dumézil considera que os docentes que refletiram sobre a teoria e sobre a 

Filosofia da sua profissão estão mais aptos para resolver as dificuldades práticas 

com que se deparam no campo da educação”.  

Franco (2008, p. 32) afirma que, ao longo do tempo, diversos educadores, 

querendo dar um caráter científico à Educação, “criaram formas diferentes de 

organização das atividades de sala de aula. Essa tarefa de adentrar a sala de aula 

com procedimentos organizados, sistematizados, foi conhecida como didática”.  
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 Assim, em diversos recortes cronológicos, a Pedagogia foi sendo 

questionada como Ciência da Educação, trazendo essa expressão sob a ótica 

positivista. É dessa forma que, na perspectiva de Amado e Boavida apud Franco 

(2008, p. 11, “a Pedagogia assume o status de uma ciência de saberes, mas sem 

autonomia” e “[...] num ramo da Filosofia, especulando sobre a formação do 

cidadão, ainda que para isso recorresse a conhecimentos produzidos no âmbito 

da Psicologia e da Sociologia”, buscando amparo para a sua existência enquanto 

ciência em outras ciências. 

 Historicamente, a Pedagogia se organizou de forma científica com base em 

conceitos da ciência positivista, tendo como instrumento um método científico. 

Porém, esse método, focado nos fenômenos exatos e sem que houvesse um 

atrelamento aos fenômenos sociais e naturais, foi visto por boa parte dos autores 

da área como algo que acabou por torná-la uma ciência dependente de outras, 

como a Filosofia e a Psicologia. E neste sentido, a Pedagogia teria se tornado, ao 

longo do tempo, ineficaz para exercer a sua especificidade como Ciência da 

Educação. Esta indefinição de atuação contribuiu para que a Pedagogia, desde 

sempre escapasse das determinações disciplinares e suas regras do que é ou não 

científico.   

Por outro lado, no início do século XX, a Pedagogia é vista envolvida em 

diversas experiências na área da Educação, levando os discentes a se 

envolverem na vida social, dialogando com outras ciências, momento de 

incorporar no campo do conhecimento pedagógico outros saberes. Esta pesquisa, 

ao se voltar para a Pedagogia e os saberes que ela é capaz de trazer aos seus 

estudantes em formação, não poderia deixar de tocar na velha questão da 

Pedagogia como Ciência da Educação, cercando-se das informações sobre a 

trajetória dessa discussão ao longo de sua história. 

 Para compreender melhor essa passagem na concepção da Pedagogia ao 

longo de sua história, Franco (2008) a sintetiza em três posições assumidas ao 

longo dos tempos. Essas posições são classificadas em: Pedagogia filosófica, 

Pedagogia técnico-científica e Pedagogia crítico-emancipatória.  

 Na Pedagogia filosófica, a ação pedagógica é voltada para a educação do 
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homem integral em todas as suas dimensões. Assim, assume caráter normativo e 

compreensivo, envolvendo diferentes influências teóricas como o humanismo 

clássico, o iluminismo, o romantismo e o idealismo. A Pedagogia técnico-científica, 

ancorada no método experimental de cunho racional empirista ligado à 

experiência, postula a normatização e a prescrição para a prática educativa 

voltada para fins de inserção social dos educandos. E a Pedagogia crítico-

emancipatória propõe uma ação pedagógica para formar indivíduos para prática 

pedagógica, com forte sentido de transformação da realidade sócio-histórica, que 

toma o conhecimento em sua ligação com a vida social.  

 Esses diversos papéis assumidos pela Pedagogia ao longo do tempo foram 

passos para que ela se tornasse parte da Ciência da Educação a começar pelo 

reconhecimento de sua “cientificidade”. O que foi citado acima, não trouxe 

contribuições positivas para o campo da prática.  Mas do que está se tratando por 

cientificidade? O que significa para a Pedagogia postular saberes considerados 

científicos? Para problematizar essas questões, remeteu-se ao trabalho de 

Boaventura de Souza Santos (1987) e sua teorização sobre paradigma dominante 

e paradigma emergente naquilo que se considera como ciência. 

  

2.2 A Pedagogia como “Ciência da Educação”: mas de que ciência se está  
      tratando? 
 

De acordo com Santos (1987), o paradigma dominante na ciência se 

consolidou no longo período entre os séculos XVI ao XIX, sobretudo no âmbito 

das Ciências Naturais. Ele pode ser caracterizado como a negação da 

racionalidade de outras formas de conhecimento, como, por exemplo, o senso 

comum e as Ciências Humanas. O paradigma dominante se diz contrário a todas 

as formas de dogmatismo e autoridade, porque o seu modelo de racionalidade é 

“científico” e tem como referência cientistas como Copérnico, Kepler, Galileu, 

Newton, Bacon e Descartes, os quais acreditavam ter encontrado nas suas áreas 

de pesquisa o único conhecimento verdadeiro. O curioso aqui é que, ao fazer tal 

afirmação, o paradigma dominante acaba se tornando uma outra forma de 
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dogmatismo, substituindo o totalitarismo de Deus, pelo totalitarismo da ciência ou 

da razão científica. 

Dessa forma, esse paradigma em específico, busca lutar contra as formas 

de dogmas e de autoridade que são irreconhecíveis para os métodos e 

procedimentos considerados científicos, carregando a convicção de uma 

separação do antigo paradigma aristotélico e medieval, e trazendo uma nova visão 

de mundo e de vida que distingue o conhecimento científico do conhecimento do 

senso comum e da natureza humana.  

Contudo, reviravoltas dentro dessa própria ciência das coisas naturais 

aconteceram e levaram à relativização desse paradigma da ciência moderna, o 

qual pressupõe que a ordem é estável.  

Santos e Meneses (2010) atribuem uma série de condições teóricas e 

sociais para a crise do paradigma dominante da ciência moderna. São quatro 

condições de caráter teórico: a Teoria da Relatividade de Einstein, a Mecânica 

Quântica, a crítica ao rigorismo matemático e o avanço nas áreas da Microfísica, 

Química e Biologia. A primeira condição teórica é a Teoria da Relatividade de 

Einstein, que se refere à relatividade da simultaneidade de acontecimentos (as 

Leis da Geometria e da Física são relativas quanto a um local). Essa Teoria veio 

revolucionar as concepções de espaço e de tempo. Não havendo simultaneidade 

universal, o tempo e o espaço absolutos deixam de existir. Desse modo, dois 

acontecimentos simultâneos num sistema de referência não são simultâneos 

noutro sistema de referência (SANTOS; MENESES, 2010, p. 42-43).  

A Mecânica Quântica, por sua vez (o princípio da incerteza de Heisenberg e 

a teoria de Bohr), configura a segunda condição teórica para a crise do paradigma 

dominante, tendo como contribuição a desconstrução da clássica abordagem 

discente e objeto, ao evidenciar que o discente interfere, sim, no objeto 

investigado. Os avanços da Mecânica Quântica mostram que não é possível 

deixar de interferir no objeto “a tal ponto que o objecto que sai de um processo de 

medição não é o mesmo que lá entrou“ (SANTOS; MENESES, 2010, p. 43).  

Essa relativização dos termos do paradigma dominante começa a construir 

o que Santos e Meneses (2010) irão chamar de condições para o paradigma 
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emergente. No tocante à relação do discente com o objeto, o paradigma 

emergente opõe-se ao dominante, visto que este tem como proposta o 

distanciamento, a não interferência no objeto. Na edificação do novo paradigma, 

há uma relação de reciprocidade entre o discente e o objeto, na qual o discente é 

uma extensão do objeto. Para Santos e Meneses (2010), a pesquisa deve estar 

comprometida em estudar o objeto diretamente, estudando, assim, o discente 

indiretamente.  

O questionamento do rigor da Matemática constitui a terceira condição 

teórica do paradigma emergente e remete às investigações de Gödel, que 

desconstrói a noção de exatidão. Logo, é possível formular proposições sem uma 

decisão exata até mesmo na ciência matemática. 

O rigor da medição posto em causa pela Mecânica Quântica será ainda 

mais profundamente abalado se questionar o rigor do veículo formal em que a 

medição é expressa; ou seja, o rigor da Matemática. É isso o que sucede com as 

investigações do Gödel e que, por essa razão, se considera uma das condições 

centrais para a crise do paradigma dominante (SANTOS; MENESES, 2010, p. 45). 

O paradigma dominante da ciência moderna sustenta que quantificar é conhecer. 

Santos e Meneses (2010) alegam, que o paradigma emergente se constitui como 

uma crítica a esse rigorismo como regra irrefutável. O conhecimento não depende 

da quantificação. 

A quarta condição teórica no que tange à crise do paradigma dominante se 

constrói pelo avanço do conhecimento nas áreas da Microfísica, da Química e da 

Biologia. Foram as compreensões investigativas do físico-químico Ilya Prigogine 

que formulou a teoria das estruturas dissipativas e o princípio da ordem através de 

flutuações. Estabelecem, assim, que, em sistemas abertos, ou seja, em sistemas 

em que, em determinados momentos, nunca inteiramente previsíveis, 

desencadeiam espontaneamente reações, por via dos mecanismos não lineares, é 

possível pressionar o sistema para além de um limite máximo de instabilidade, 

conduzindo-o a um novo estado macroscópico (SANTOS; MENESES, 2010, p. 

47).  
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Essa condição é fundamental em relação a todo o processo de crise para 

emergência do novo paradigma. Além disso, conforme afirmam Santos e Meneses 

(2010), a circulação dessas informações entre as diferentes ciências possibilitou 

um movimento de convergência entre as Ciências Naturais e Sociais, que 

levaram, por exemplo, ao paradigma da auto-organização como designada por 

Franco (2008).  

Na perspectiva de Santos e Meneses (2010), 

as condições sociais visam a refletir as conjunturas política, 
econômica e social, pois grande parte do fazer científico está 
concentrado nos países centro de decisões políticas e 
socioeconômicas. Nesse sentido, “ciência e tecnologia têm vindo a 
revelar-se as duas faces de um processo histórico em que os 
interesses militares e econômicos vão convergindo até quase à 
indistinção” (p. 57).  

 
Todavia, as condições teóricas e sociais visam, por consequência, a 

construírem um novo paradigma, um paradigma sem praticamente o caráter 

científico, reformulado (conhecimento prudente) e um paradigma de cunho social 

(conhecimento para uma vida decente). 

Também, Santos e Meneses (2010) pontuam o embate no sentido de 

contraposição entre ciência e senso comum, homem e natureza. Busca-se a base 

na Matemática fazendo uso do método científico para reduzir complexidades ou 

mesmo somar, dividir etc. Tornou-se, assim, o conhecimento científico focado em 

regras e leis, autoritário e quantitativo. 

Analisando a posição dos cientistas Bacon, Descartes, Newton e Galileu, 

que foram responsáveis no séc. XVI por pensar e desenvolver a revolução 

científica que substituiu o paradigma aristotélico, percebe-se, como acentua 

Gadotti (2004), que essa concepção esteve presente na Educação por mais de 

2.000 anos. 

 Infelizmente, não podemos afirmar que essa concepção não esteja mais 

presente na Educação. De certa forma, é a ela que buscamos confrontar quando 

trazemos nesse trabalho a experiência dos que se formam em Pedagogia como 

uma forma de adensamento dos caminhos epistemológicos, propostos para a 

formação docente. 
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 O paradigma dominante baseava-se na lógica moderna e tinha como base 

a racionalidade para dar uma explicação à nova ciência nascida da revolução, 

tendo a base nos ensinos matemáticos com a lógica investigativa. Na época, 

porém, as indagações eram recorrentes, por exemplo: realmente, era necessário 

buscar na ciência a solução dos problemas do cotidiano: 

Recorrendo a Santos (1987, p. 17), “[...] estamos de novo perplexos, 

perdemos a confiança epistemológica; instalou-se em nós uma sensação de perda 

irreparável tanto mais estranha quanto não sabemos ao certo o que estamos em 

via de perder [...]”. 

Esse novo modelo de racionalidade que surgiu com a ciência moderna veio, 

como se tem afirmado, a partir da revolução científica do século XVI, cujo foco e 

domínio estiveram presentes nas Ciências Naturais. A partir, porém, do século 

XIX, estendeu-se às Ciências Sociais que estavam surgindo na época. Com isso, 

foi-se ratificando um modelo global de racionalidade científica, que teve que 

conviver com duas formas de conhecimento não científico, dito irracional, como o 

senso comum e os estudos humanísticos (Ciências Humanas) que englobam: 

História, Filologia, Direito, Literatura, Filosofia e Teologia. 

Santos (1987, p. 21) traz uma explicação pontual sobre a nova 

racionalidade presente na ciência moderna:  

 

sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também 
um modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a 
todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus 
princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. É 
esta a sua característica fundamental e a que melhor simboliza a 
ruptura do novo paradigma científico com os que o precedem.  
 

A nova racionalidade científica está ligada com a teoria heliocêntrica de 

Copérnico acerca do movimento dos planetas, às leis de Galileu sobre a queda 

dos corpos e à da ordem cósmica de Newton, e à consciência filosófica de Bacon 

e Descartes, dentre outros que se lançaram a novas descobertas científicas. Os 

que lutam por essa nova racionalidade científica o fazem contra todas as formas 

de dogmatismo e autoridade, porém inaugurando com essa postura, uma outra 
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forma de dogmatismo e autoridade, tão cega quanto os demais nos seus limites e 

pretensões de conhecimento da realidade.  

O embate entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso 

comum sempre esteve - e ainda está - presente no mundo científico. Pode-se 

dizer que a ciência moderna desconfiava do senso comum. O científico observava 

de forma sistemática e organizada os fenômenos naturais que ocorriam à sua 

volta para chegar a conclusões. 

Abre-se uma lacuna para compreender este embate entre a ciência e o 

senso comum. O senso comum é um conhecimento prático, produzido no 

cotidiano, e é por meio dele que as ações são orientadas, ao passo que a ciência 

se autodeclara o caminho para a verdade dos fatos com as comprovações, no 

entanto a sociedade se apropriou de crenças a partir de concepções do senso 

comum e posteriormente a ciência iniciou a sua atuação. 

Também, o determinismo mecanicista, que foi visto como um aspecto 

ideológico do paradigma dominante, como a visão de mundo que funcionou como 

um dos pilares da ideia de progresso e como horizonte cognitivo que atendesse à 

sociedade burguesa da época. Esse é um traço negativo. Nas Ciências Sociais, 

teve a influência de Francis Bacon (1561-1626), Giambattista Vico (1668-1744), e 

Montesquieu (1689-1755), os quais pensavam o efeito das leis na sociedade 

aliado ao positivismo de Comte e contando com a solidariedade orgânica de 

Durkheim (1858-1917). 

O modelo mecanicista adotado pelas Ciências Sociais se deu, pois, com 

sua inserção nas Ciências Naturais e com a elaboração de um modelo próprio, 

que, ao longo do tempo, foi sendo incorporado às disciplinas oriundas delas. 

Santos (1987) associou a crise do paradigma aos limites qualitativos do 

conhecimento científico que podem ser mais aprofundados na compreensão e, 

também, nos limites quanto à sua precisão quantitativa. A precisão quantitativa 

tem como exemplo o “Teorema de Brillouin”, por meio do qual foi possível concluir 

que a experiência rigorosa não pode ser realizada, porque exigiria um trabalho 

infinito de atividades humanas. 
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Dentro do período de crise, pode-se dizer que a ciência obteve ganhos, 

mas perdeu em capacidade de autorregulação diante do fenômeno da 

industrialização da ciência. Também com compromisso com os centros de poder 

econômico, social e político, que trouxe consequências, no âmbito da aplicação, 

são os perigos de uma catástrofe ecológica e de um holocausto nuclear. 

Entre as facetas sociológicas da crise, são feitas reflexões por cientistas, 

nunca antes tão interessados em problematizar suas práticas, sobre questões a 

respeito das condições sociais de produção da ciência, que, antes, eram tratadas 

por sociólogos. Diante dos estudos da obra um discurso sobre as ciências, pode-

se afirmar que a crise do paradigma é pautada por críticas às leis da natureza, ao 

conceito de causalidade e à relação discente-objeto. 

Santos (1987) apresenta um conjunto de teses que conformariam o 

paradigma emergente, por ele também chamado de “paradigma de um 

conhecimento prudente para uma vida decente”. Neste determinado ponto das 

reflexões tecidas, compreende-se que o conhecimento científico pode, sim, fazer 

parte e ter saberes presentes do cotidiano das pessoas. Ao assim proceder, 

assumidamente, adota uma via especulativa, que, segundo ele, é a única possível 

para abordar a configuração do paradigma que surge da necessidade do próprio 

senso comum e das Ciências Humanas.  

Enfim, o paradigma emergente que identifica decorre de uma especulação 

fundada nos sinais que a crise do paradigma atual emite e é, também, produto de 

uma síntese pessoal impregnada na imaginação sociológica. 

O paradigma emergente gira em torno de três máximas: 

1 “Todo conhecimento científico-natural é científico-social”  

No paradigma emergente, a distinção dicotômica entre Ciências Naturais e 

Ciências Sociais passam a ser superadas. Os avanços da Física e da Biologia 

põem em causa as distinções orgânico /inorgânico, seres vivos/matéria inerte e 

humano/não humano. Desse modo, diferentes teorias teriam introduzido na 

matéria os conceitos de historicidade, de processo, de liberdade, de 

autodeterminação e até de consciência nas Ciências Naturais.  



44 
 

Nesse processo, as Ciências Sociais e as Humanidades assumem 

protagonismo. Há uma “emergente inteligibilidade da natureza presidida por 

conceitos, teorias, metáforas e analogias das Ciências Sociais”. É notável a 

facilidade com que as teorias físico-naturais, uma vez formuladas no seu domínio 

específico, se aplicam ou aspiram a aplicar-se no domínio social. Além disso, a 

ciência pós-moderna abraça a concepção humanística das Ciências Sociais, 

segundo a qual a ação humana é radicalmente subjetiva, necessitando, assim, de 

um método próprio (qualitativo). Ela o faz por essa concepção exibir maior 

resistência à separação discente/objeto, preferir a compreensão do mundo à sua 

transformação e colocar a pessoa como centro do conhecimento (e, no paradigma 

emergente, também a natureza no centro da pessoa). A ciência pós-moderna, a 

partir das Humanidades, se constituirá desde analogias humanísticas como 

categorias de inteligibilidade universais, em que cada uma desvela uma ponta do 

mundo e terá como categorias matriciais a analogia textual (filológica), a analogia 

lúdica, a analogia dramática e a analogia biográfica. Feita a transição, o mundo 

será natural e social ao mesmo tempo e será visto como um texto, como um jogo, 

como um palco ou, ainda, como uma autobiografia. 

2 “Todo conhecimento é local e total”  

A ciência moderna é um conhecimento parcial, que avança por 

especialização, e é mais rigoroso quanto mais restrito é o objeto e quanto mais 

arbitrariamente reparte o real; e é também disciplinar, que segrega uma 

organização do saber orientada para policiar as fronteiras entre as disciplinas e 

reprimir os que as quiserem transpor. Do caráter parcial e disciplinar, decorrem 

males de todos os tipos, impassíveis de solução no âmbito do paradigma da 

ciência moderna. A ciência pós-moderna, ao revés, será local e se constituirá a 

partir de temas importantes para os grupos sociais e seus projetos de vida; ainda, 

será total, elegendo como horizonte a totalidade universal de que fala Wagner ou 

a totalidade indivisa de que fala Bohm. Sendo total, será também local, pois se 

assume como analógica e como tradutora, incentivando o uso de conceitos e 

teorias fora do seu contexto de origem. A ciência pós-moderna contará com 

conhecimento relativamente imetódico, pluralidade metodológica, fusão de estilos, 
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interpenetrações entre cânones de escrita, uso de vários estilos segundo o critério 

e a imaginação pessoal e constelação de métodos para captar o silêncio que 

persiste entre cada língua que pergunta. 

3 “Todo conhecimento é autoconhecimento”  

Para Santos (1987), a distinção entre discente e objeto nunca foi pacífica 

nas Ciências Sociais, tendo sido questionada, também, nas Ciências Naturais. 

Nestas, em suma, o discente teria regressado na veste do objeto. Sinais disso 

são: a mecânica quântica, ao mostrar que o ato do conhecimento e o produto do 

mesmo são inseparáveis; os avanços da Microfísica, da Astrofísica e da Biologia; 

a verificação de que a tecnologia separou o homem da natureza ao invés de 

integrá-lo a ela; e a exploração da natureza, tendo sido veículo da exploração do 

homem, consolidou uma nova dignidade da natureza. Segundo ele, a validade da 

ciência decorre de um juízo de valor. Sendo assim, não há razão científica alguma 

para considerar a ciência melhor do que explicações alternativas da Metafísica, da 

Astrologia, da Religião, da Arte ou da Poesia. A ciência, natural ou social, é, 

necessariamente, subjetiva e autobiográfica: o objeto é a continuação do discente 

por outros meios, e a subjetividade do cientista (seus pressupostos metafísicos, 

sistemas de crenças e juízos de valor), parte integrante de sua explicação da 

natureza ou da sociedade. A ciência não descobre, cria. Diferentemente da ciência 

moderna, a ciência pós-moderna assume-se como autobiográfica e 

autorreferenciável. Ademais, preocupa-se menos com sobreviver e mais com 

saber viver; busca ser outra forma de conhecimento, um conhecimento 

compreensivo e íntimo, que une pessoalmente ao que se estuda; vê a incerteza 

como chave do entendimento; entende que, mais do que controlado, o mundo 

deve ser contemplado; avalia o conhecimento menos pelo que ele controla e mais 

pela satisfação pessoal que ele gera em quem lhe acede e partilha; e aproxima-se 

das criações artísticas, porque subordina a transformação do real à contemplação 

do resultado. Santos (1987) considera que o paradigma emergente é ao mesmo 

tempo científico (conhecimento prudente) e social (vida decente), e que isso 

resulta do fato de que a revolução científica que daria mais sentido ao novo 



46 
 

paradigma seria uma revolução numa sociedade já transformada pela revolução 

científica do século XVI. 

Compreender o paradigma dominante foi importante para se avaliar o 

contexto da Pedagogia diante do campo científico e a produção dos saberes 

docentes durante o curso. Caminhando no sentido da crise do paradigma 

dominante, chega-se à questão da Pedagogia como Ciência da Educação. Neste 

ponto é importante salientar que a Pedagogia atuante como uma Ciência da 

Educação remete de forma a influenciar o lócus da presente pesquisa que está 

baseada nos discentes do curso de graduação em  Pedagogia presencial da UFSJ 

que ao iniciarem o curso carregam consigo as expectativas e ao estudarem pelas 

disciplinas e praticarem as práticas de estágio e pesquisa durante o curso, 

encontram com a cientificidade do curso ou não e quando o finalizam levam para o 

mundo da prática profissional as impressões que poderão estar dialogando com o 

aprendizado de um curso da ciência da educação. 

 A Pedagogia sofreu o embate de ser parte da Ciência da Educação, mas 

sem ação, no sentido de ser somente um componente curricular nos cursos de 

formação de docentes. Por sua vez, a história levou séculos para conferir a ela o 

status de cientificidade, que, no presente, ainda, não está por completo 

consolidado embora haja um engajamento por parte de educadores em tornar a 

Pedagogia como Ciência da Educação, de fato, e competente na formação 

docente (FRANCO, 2008). 

 A Pedagogia como além da Ciência da Educação, com múltiplos saberes. 

  Na perspectiva de Santos (1989), o paradigma da ciência moderna é um 

paradigma em crise. Tece-se a indagação sobre a necessidade de compreender o 

paradigma dominante e a Pedagogia como Ciência da Educação. Como as 

mudanças ocorridas do paradigma aristotélico para o paradigma dominante e 

deste para o emergente afetaram as sociedades e, também, a Educação? O 

paradigma emergente influenciou as Ciências Humanas, que são a base da qual 

se alimenta a Educação. Assim, a transição que ocorreu do dominante para o 

emergente repercutiu sobre as práticas pedagógicas? São questões das quais 

este trabalho pretende se ocupar. 
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 Nesse aspecto, a Pedagogia seria uma Ciência da Educação? E o que isso 

significaria frente à problematização entre os paradigmas da ciência ao longo de 

sua história? Pretende-se, ao longo do estudo, responder a essas indagações, 

mas não só, buscaremos ainda trazer para o adensamento dessa 

problematização, as vozes dos discentes que se formam nesse curso e o que 

suas impressões têm a dizer para esse arcabouço teórico. 

 
2.3 A Pedagogia como curso de formação de docentes – Ciências da  
      Educação/atuação docente 
  

No Brasil, predominou, por mais de 450 anos, o ensino formal, em que os 

principais por sua disseminação foram os jesuítas a partir da criação da 

Companhia de Jesus, em 1534, por Inácio de Loyola. Nele, predominava uma 

pedagogia, que pregava “[...] um ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, 

memorialístico e repetitivo, que estimulava as competições através de prêmios e 

castigos” (GADOTTI, 2004, p. 231).  

O modelo que era centrado no docente como detentor do saber e punia o 

erro com a reprovação e os castigos físico e psicológico perdurou até meados do 

séc. XIX, quando surgiu o movimento da Escola Nova, que teve início na Inglaterra 

com Cecil Reddie, em 1858, e perdurou até 1932. No Brasil, foi introduzido em 

1882 e perdurou até 1950. A Escola Nova foi um movimento ativista, com base em 

experiências na educação realizadas de formas alternativas. Alguns intelectuais 

envolvidos pelas ideias de Dewey e Durkheim se aliaram e, em 1932, 

promulgaram o Manifesto dos Pioneiros, tendo como principal personagem 

Fernando de Azevedo. Grandes humanistas e figuras respeitáveis da história 

pedagógica brasileira podem ser citados, como, por exemplo, Lourenço Filho 

(1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971).  

A Escola Nova acreditava que a Educação é o caminho para a construção 

de uma sociedade democrática e devia ser ofertada ao indivíduo integrada à 

democracia, sendo os conhecimentos pautados para o cidadão viver em 

sociedade. No Brasil, a Pedagogia se instalou como disciplina através do curso de 
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Pedagogia, que foi instituído com a criação da Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil. 

Também, é imprescindível salientar, conforme Saviani (2012), a importância 

da criação do Instituto de Educação Paulista, da Universidade de São Paulo, do 

Instituto de Educação Carioca e da Universidade do Distrito Federal, que foram 

marcos na elevação da concepção da Pedagogia como formadora de docentes. 

Ainda segundo Saviani (2012), com essas ações, foi possível delinear a 

formação do curso de Pedagogia, organizado após a promulgação do Decreto-Lei 

nº 1.190/1939, que estabeleceu a Faculdade Nacional de Filosofia. Esse Decreto 

instituiu um currículo fechado e não vinculado aos processos de compreensão 

sobre os temas e problemas da Educação. Essa formação só foi modificada em 

1961, com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

– Lei nº 4.024/61.  

Corroborando o pensamento de Saviani (2012), a pesquisa de Franco 

(2008, p. 26) demonstra que, especificamente, o curso de Pedagogia passou por 

diversas mudanças, manifestando, contudo, sempre uma forte tendência para ser 

a Pedagogia considerada uma Ciência da Educação:  

 

iniciando a pesquisa nas obras de educadores brasileiros, 
encontro um Tratado de Pedagogia, de monsenhor Pedro Anísio 
(1934), no qual o autor coloca, com toda a convicção, ser a 
pedagogia a ciência da educação, uma vez que se funda na 
observação e na experiência, tendo um objeto próprio, que é a 
educação, e possuindo exato conhecimento do que se quer educar 
e aperfeiçoar.  
 

 Após a instituição do curso de Pedagogia, foram diversas mudanças pelas 

quais ele passou. De acordo com Pimenta (2001, p. 7):  

 

o curso de Pedagogia, por sua vez, nos anos 60 passa a formar 
bacharéis e licenciados, com o Parecer CFE 251/62, ao mesmo 
tempo que o Parecer CFE 292/62 regulamenta as demais 
licenciaturas. O pedagogo passa a ser um docente para diferentes 
disciplinas dos cursos ginasial e normal. O currículo da Pedagogia 
compunha-se de disciplinas, das genericamente denominadas 
ciências da educação, das didáticas e de administração escolar. 
Com o parecer CFE 262/69, foi abolida a distinção entre 
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bacharelado e licenciatura em Pedagogia e instituída a ideia de 
formar especialistas em administração escolar, supervisão 
pedagógica e orientação educacional.  
 

 Assim, posteriormente à sua criação, o curso de Pedagogia passou por 

mudanças normativas instituídas por lei presentes no Parecer nº 251/1962, que, 

também, fixa o currículo mínimo e a duração do curso de Pedagogia e a abolição 

do bacharelado, ficando a licenciatura como único diploma, replicada do Parecer 

nº 252,  do Conselho Federal de Educação (CFE) de 11 de abril de 1969 (BRASIL, 

1969), e da Resolução nº 2, de 12 de maio de 1969, todos organizando a duração 

e a oferta dos conteúdos do curso de Pedagogia. O profissional formado estava 

destinado a atuar no ensino normal como docente ou especialista para as 

atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção escolar 

(CARVALHO; CASTRO, 2014, p. 134). 

 Com a Lei de Diretrizes da Educação Básica, Lei 9.394, publicada em 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), instituíram-se as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), que tinham como objetivo principal direcionar o 

ensino para a formação de docentes. Essa contribuição trouxe alguns avanços no 

sentido de dar oportunidade para investimentos na formação de docentes e 

organizar a educação básica em Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

 Já na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 (BRASIL, 2006), que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia-

Licenciatura, percebem-se, ainda, lacunas quanto à formação de docentes de 

maneira que possa atender às demandas existentes nos espaços escolares 

principalmente.   

Para compreender o curso de Pedagogia como um curso de formação de 

docentes e a sua relação com a prática educativa, constituindo-se como teoria e 

ciência dela, torna-se necessário abordar alguns pontos relevantes do 

desenvolvimento científico que afetaram, de alguma forma, as bases 

epistemológicas da Pedagogia. Franco (2008 p. 37) situa, no contexto histórico do 
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século XX, o momento de transição da “Pedagogia enquanto ciência da educação, 

para ser uma das ciências da educação”. 

Remetendo à questão da prática, o pedagogo que atua na área 

educacional, nos espaços escolares, sempre se depara com algumas questões 

que remetem à questão de a Pedagogia ser uma das Ciências da Educação, e 

não a Ciência da Educação.  

A partir do momento em que os discentes do curso de Pedagogia finalizam 

o curso e entram no mundo do trabalho, logo se deparam com essa indagação 

sobre a especificidade do curso que concluíram e como aliar a teoria e a prática 

em sala de aula ou atuando no espaço escolar. Por isso, surge, também, uma 

crise de identidade por não conhecer a especificidade de sua área de atuação e 

qual a finalidade de seu trabalho docente no âmbito escolar. 

Refletir sobre esse ponto é essencial para que se conheçam as finalidades 

para as quais a formação do pedagogo deve ser direcionada, a meta necessária 

que ele deve atingir e como vencer os conflitos presentes na Educação, questões 

essas pontuais, mas que ficarão para futuros trabalhos acadêmicos. 

No entanto, pensar o papel do pedagogo e o seu papel de instruir e educar 

é mais profundo, para Santos (2015),  

 

instruir é simplesmente dar a informação sobre um conhecimento. 
Isso é um problema bem fácil, porque se trata de ciência, de 
conhecimento como a matemática, a gramática etc. Isso é 
simplesmente o conhecimento: instruir. Obviamente, isso não é 
educar. Educar é formar a pessoa em geral. (p. 240) 

 

Instruir é dar a mão e conduzir os discentes pelas veredas pelo 

conhecimento. Porque o docente não detém todos os conhecimentos. 

O pedagogo desenvolve a sua atuação a partir de mestiçar conhecimentos 

múltiplos que conduzam aos discentes para o verdadeiro conhecimento, em um 

processo de aprendizagem que promova o êxtase, suleando os conhecimentos 

adquiridos, a curiosidade e a busca por novos conhecimentos, porém percebemos 

que na atualidade o pedagogo não consegue ter esta atuação frente aos desafios 

do ambiente escolar. 
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É preciso refletir como esses pontos afetam a identidade do pedagogo, 

como a formação deve ser e o que se espera dela ao final do curso. Sendo que a 

identidade do pedagogo é construída e constituída a partir dos significados sociais 

que a Educação sofre implícita ou explicitamente, nesse sentido, o contexto atual, 

no qual ele exerce seu trabalho, apresenta um conjunto de novas demandas que 

direcionam os docentes para uma redefinição de seus papéis, tarefas e 

identidades. 

Este processo de tornar a Pedagogia científica seguindo o paradigma da 

ciência experimentada trouxe um avivamento e novos caminhos a ela, mas 

também trouxe dúvidas na concepção epistemológica e na prática dos docentes. 

Segundo Franco (2008, p. 80), “assim, quero discernir o mero exercício de 

influências educacionais de um exercício comprometido, intencional e ético da 

prática educativa. A este último denomino de práxis educativa”.  

 Aliada a práxis educativa, tem-se a práxis pedagógica, que é o exercício 

pedagógico na escola ou em outro espaço. Para Franco (2008, p. 84), “a práxis 

pedagógica será o exercício do fazer científico da pedagogia sobre a práxis 

educativa”.  

Falando em práxis, como podemos defini-la?   

Temos uma definição da palavra com origem no termo em grego práxis que 

significa conduta ou ação.  A ação do pedagogo é a sua práxis e a circularidade 

entre teoria e prática, para que ele possa ter esta ação/atuação ele precisa do 

reforço da teoria, em que as mesmas podem estar entrelaçadas de uma forma que 

a teoria contribui para a prática, porém as experiências vivenciadas pelo docente 

no mundo contribuem para que esta práxis seja humanizada, mais real. 

No pensamento de Serres (1993) o instruir se torna uma prática pedagógica 

que se mestiça com a aprendizagem e assim é um processo circulatório e não 

antagônico. Educação com duas mãos ao lado da teoria. 

 Na concepção de Franco (2008), a Pedagogia passa a apropriar-se de uma 

identidade política e de uma epistemologia baseada na dialética, buscando 

compreender o significado de práxis aplicada no cotidiano escolar e com reflexos 

no âmbito social. 
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Recorremos a Certeau (1994, p.4), indagamos sobre as maneiras de fazer 

dos docentes nos espaços formativos organizados por técnicas de produção 

cultural, com múltiplos conhecimentos circundantes. 

 Uma observação pertinente é que o processo de educar acontece em 

diversos lugares da sociedade: nas ruas, nas praças e nos centros de cultura 

dentre outros. No entanto, é no espaço escolar que a práxis tem a sua forma de 

educação mais perceptível. As práticas devem ser mais aprofundadas na 

Pedagogia, com a teoria e a prática condizentes, para que se consiga fazer os 

discentes se autoconhecerem no processo de aprendizagem e se identificarem 

com o conteúdo da aprendizagem. 

Para pensar uma práxis pedagógica, é primordial, também, verificar as 

condições de trabalho ofertadas aos pedagogos. O apropriar-se dos saberes é um 

ponto de reflexão que deve ser mais pesquisado e aprofundado, a fim de que a 

escola e a direção não cometam erros em culpabilizar o docente pela prática 

pedagógica ineficiente. Nessas condições, o que é proposto aos docentes para 

melhorar a sua prática pedagógica? Apropriarem-se dos saberes pedagógicos que 

são frutos da “confluência” da práxis pedagógica com a práxis educativa? 

Definindo que a práxis educativa é o ato de educar discentes, ela ocorre na 

família e na escola. Já a práxis pedagógica é a ação teórico-prática da ciência 

pedagógica, que atua sobre a prática pedagógica, agindo juntamente com a práxis 

educativa. 

Franco (2008) explica que a práxis pedagógica será o exercício do fazer 

científico da Pedagogia sobre a práxis educativa5. Explicando, quando um docente 

leciona aulas, ele está atuando na práxis educativa; e o pedagogo que está em 

atuação científica de compreender essa prática, ele está exercendo a práxis 

                                                 
5
 Em razão da dubiedade que os termos prática educativa e prática pedagógica produzem, quero, 

aqui, colocar um exemplo dessa distinção que estou realizando. Um docente, ao dar uma aula, 
está no exercício de uma pratica educativa. A ação de um pedagogo exercendo uma tarefa de 
compreensão científica dessa prática do docente estará exercendo uma prática pedagógica. Essa 
ação do pedagogo poderá ser realizada pelo próprio docente, que, fruto de um processo de 
formação contínua, torna-se pesquisador. Esse docente estará exercendo, concomitantemente, as 
práticas educativa e pedagógica, e este será, como se verá adiante, um dos objetivos a serem 
atingidos pela ciência pedagógica. Esclareço, no entanto, que essa ação pedagógica do docente 
sobre sua própria prática só atingirá seus objetivos quando realizada coletivamente na dialética do 
social.  
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pedagógica. Enfim, a práxis educativa e a práxis pedagógica, juntas, formam os 

saberes pedagógicos. 

 Para compreender a Pedagogia como um certo tipo de ciência da 

educação, torna-se necessário entender a práxis educativa que se afigura como a 

realidade pedagógica. É na escola que se encontra a práxis educativa, onde os 

discentes aprendem e podem até ensinar também, numa troca dialógica de 

conhecimentos. A Pedagogia e seus saberes formam o processo educativo, no 

qual a teoria e a prática se encontram de forma harmônica. Franco (2008, p. 128) 

disserta, também, sobre essa questão: 

 
todos que estudam e pesquisam a formação docente sabem que 
não basta ensinar, ou dar orientações, muitas vezes, dicas, para 
que o docente enfrente melhor algumas dessas suas dificuldades 
habituais. Acerta-se aqui e logo a seguir surgem outras 
necessidades que embaralham e colocam novamente o docente 
em situação de dificuldade; ou seja; nesta direção, o docente não 
se apropria de saberes que lhe permitem resolver, na prática, no 
cotidiano, o desafio de exercer suas atividades docentes com 
criatividade, com inovação, com pertinência e domínio das 
situações recorrentes.  

 

 A indagação recorrente de Libâneo e Pimenta (1999), “que destino daremos 

à Pedagogia como ciência da educação? ”, é colocada nesta citação: 

a pedagogia diferencia das outras ciências da educação porque é 
uma ciência que orienta e é produzida na prática do educador. O 
real educativo não é suficientemente captado pela descrição-
explicação e nem mesmo pelo caráter interpretativo que não dão 
conta do campo/método específico vinculado à prática educativa 
(PIMENTA, 2001, p. 48). 

  

 Para compreender melhor essa ciência da educação e a pesquisa sobre a 

formação docente, os conceitos devem estar relacionados com os saberes 

produzidos e com o homem como ser social, a sua vida na sociedade e, 

principalmente, a sua ação transformadora da realidade. Portanto, a Pedagogia 

retirar institucionalizada como Ciência da Educação, deve também ser parte de 

uma pratica social que seja ligada à formação de indivíduos portadores da práxis 

social, conscientes de seu papel na construção da realidade (FRANCO, 2008, p. 

46). E essa realidade são os espaços escolares e não escolares. Assim, para que 
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ocorra um ensino que leve os discentes a assumirem na sociedade o seu lugar, é 

imprescindível que a formação seja crítica e alicerçada em conteúdos que 

espelhem a realidade. Para tanto, não se pode perder o debate no âmbito de 

Ciência da Educação, mas um debate que priorize uma atuação da Pedagogia 

sulear e mestiçada. Do contrário, corre-se riscos dos quais fala Franco (2008, p. 

71): 

  

à medida que a pedagogia foi sendo vista como organizadora do 
fazer docente, dos manuais, dos planos articulados, feitos com 
uma intencionalidade não explícita, ela foi se distanciando de sua 
identidade epistemológica, qual seja, de ser articuladora de um 
projeto e sociedade. Assim, ela caminha perdendo seu sentido, 
sua identidade, sua razão de ser, a ponto de hoje vermos, na 
intenção das políticas públicas, um movimento articulado de 
anunciar sua quase desnecessidade social. 

  

 É visto, ao longo do tempo, que a Pedagogia vem se abdicando de ser a 

Ciência da Educação para somente ser um meio de organização da instrução da 

Educação, formando um fosso entre a teoria e a prática, e carregando, ainda, um 

resquício positivista. Por outro lado, uma vez que um dos campos de atuação do 

pedagogo é a Educação Básica, a sua formação eficaz está ligada a uma boa 

relação entre a teoria e a prática. E, também, de acordo com o que apresentou 

Santos (1987) sobre um novo paradigma emergente de ciência, deve-se pensar 

como essa concepção é capaz de abranger as especificidades da Pedagogia, 

seus saberes e suas práticas. É desse novo tipo de ciência que se está tratando; 

portanto, bem diferente do paradigma dominante de uma ciência objetiva, 

calculada e estável. Fato é que a Pedagogia está longe de se enquadrar nesses 

termos. 

 Houve um tempo, como se viu, que se buscou tal intenção. Contudo, a 

tensão dos problemas e das especificidades da Pedagogia levou a um caminho 

para além disso. Será apresentada, a seguir, de que forma os saberes 

pedagógicos impulsionaram essas tensões.  

 

2.4  As epistemologias presentes no curso de Pedagogia: quais saberes são  
       necessários?  
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Para se conhecer a autonomia epistemológica de uma Ciência da 

Educação, é necessário precisar a natureza do seu objeto e seus métodos de 

estudo. É importante que o estatuto epistemológico próprio dessa ciência seja 

dinâmico, construtivo e tenha o seu conhecimento próprio. 

“O objeto refere-se à educação e seu método necessita de uma concepção 

que represente o universal concreto", que forneça leis objetivas, as quais sejam, 

ao mesmo tempo, leis de todo o movimento tanto do real quanto do pensamento. 

Segundo Franco (2008), esse método é o dialético. A existência do objeto 

possibilita compreender a Pedagogia como ciência autônoma da Educação, 

levando à compreensão do fato educacional em seu movimento no seu campo de 

“intersubjetividades”. Dessa maneira, assim, chega-se à compreensão de que a 

Pedagogia atua como um campo de estudo concreto da realidade educacional. 

Na ótica de Franco (2008) quanto à epistemologia da Pedagogia, observou-

se que, desde o século XIX, quando Herbart preconizou o princípio de uma 

cientificidade rígida à Pedagogia, ele, também, impôs um fechamento 

epistemológico a essa ciência. De tal forma, para ser ciência, ela teve que deixar 

de ser Pedagogia, em seu sentido da palavra mesmo de uma ciência que instrui, 

pois, seu objeto, a Educação foi se restringindo à instrução, ao observável do 

ensino e foi apreendida pela racionalidade científica da época. 

Reforçando a questão da Pedagogia interacionista, a qual propõe uma 

aprendizagem ativa, que valoriza as experiências e o conhecimento prévio dos 

discentes e colocá-los no centro do próprio processo de aprendizado. Como 

preconizados por Jean Piaget e Vygoytsky. 

Não obstante, a Pedagogia vai mais além. Nesse sentido, quais os 

conhecimentos estão implícitos nesse campo do saber que a tencionam para além 

desses limites mensuráveis e observáveis? Quais as epistemologias presentes 

nesses saberes? Para tanto, é preciso examinar “o percurso da Pedagogia, as 

múltiplas tentativas de sua determinação: a reflexão sobre a prática educativa que 

se efetiva através e por meio das diversas Ciências Sociais e Humanas, 
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procurando delimitar o ‘ser’ do ato educativo” (MAZZOTTI, 1992 apud PIMENTA, 

2001, p. 15). 

Todavia, também, uma via do caminho para a compreensão dessas 

epistemologias está presente nas reflexões de Santos e Meneses (2010) em 

Epistemologias do Sul. A partir delas, pode-se dizer que urge a importância em 

fazer acontecer uma revolução epistemológica6 na Pedagogia. Isso, nos últimos 

anos, de certa forma, vem ocorrendo, agregando os saberes leigos, populares, 

tradicionais, urbanos, camponeses e oriundos de diversas culturas, como os 

indígenas, os de matrizes africana, os orientais e outros. Ir para o Sul e aprender 

com o Sul; o Sul epistêmico, deslocando-se do Norte. 

Ressalta-se, ademais, que “a caracterização do paradigma dominante da 

ciência moderna; a argumentação ao redor do que vivemos em um período de 

crise do paradigma atual; e a indignação da transição em direção a um paradigma 

emergente” (SANTOS, 2018, p. 24) tiveram, ao longo dos séculos, uma influência 

no desenvolvimento da Pedagogia como Ciência da Educação, a fixação do seu 

eixo epistemológico e a produção de conhecimento por ela.  

Nesse contexto, “uma Epistemologia do Sul assenta em três orientações: 

aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul e aprender a partir do Sul e 

com o Sul” (SANTOS, 2010 p. 508). 

Seguindo por essa trilha, é possível pensar a Pedagogia de modo  

que a presença de diferentes lógicas e diferentes formas de pensar e exercer as 

                                                 

6
 A expressão “epistemologia” deriva de duas palavras gregas: epísteme = conhecimento e logia = 

estudo. Epistemologia, portanto, é o estudo do conhecimento. A epistemologia da origem do 
conhecimento pode ser dividida em três grupos: empirismo, racionalismo e interacionismo. O 
empirismo valoriza a empiria, que é a experiência. Os empiristas consideram o conhecimento como 
algo externo; vem de fora por meio dos sentidos. O racionalismo, também, é conhecido como 
apriorismo ou inatismo. Segundo o racionalismo, as fontes do conhecimento se encontram na 
razão, e não na experimentação. E ainda os interacionistas que discordavam do empirismo e do 
racionalismo. Segundo os interacionistas, o conhecimento não acontece nos objetos nem na 
bagagem hereditária e na racionalidade do pensamento, além de que os interacionistas não 
concordam com os inatistas porque estes desprezam o papel do ambiente. Também não 
concordam com os ambientalistas porque estes ignoram fatores maturacionais. Os interacionistas 
levam em conta tanto os aspectos inatos quanto às influências do ambiente no desenvolvimento 
humano. (LOPES; MENDES; FARIA, 2005, p. 22). 
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práticas educativas exija a possibilidade de haver uma aproximação maior entre 

culturas. Tem-se a tradução intercultural, como “uma proposta metodológica, que 

revela o Sul global como um conjunto de epistemologias, extremamente 

dinâmicas” (SANTOS, 2010, p. 509). 

As práticas pedagógicas são práticas realizadas para organizar um projeto 

educativo a favor da epistemologia crítico-emancipatória da Pedagogia ao lado da 

epistemologia da prática profissional docente. Isso pode ser considerado como 

uma prática social reflexiva, que deve ocorrer, também, nas práticas educativas e 

tecer um pensamento crítico da realidade buscando a interculturalidade.  

O “sulear” das práticas é que deve dar uma nova performance à Pedagogia. 

Esse “sulear” das práticas constitui uma expressão do resultado da formação de 

docentes em uma perspectiva de práticas educativas emancipatórias, que possam 

dar aos educadores uma visão melhor dos conteúdos e melhorar a sua prática. 

Compreendendo que se pode considerar que, do ponto de vista da pedagogia, as 

diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes 

tendências: a primeira composta pelas concepções pedagógicas, que dão 

prioridade à teoria sobre a prática; e a segunda tendência, que se compõe das 

concepções que subordinam a teoria à prática. Assim, a epistemologia da prática 

profissional docente busca investigar os pressupostos e posturas das ações 

educativas e a tomada de decisões com base nesse exame. 

 O caminhar em direção ao Sul requer vencer os paradigmas dominantes, 

buscar respostas no senso comum e trazer, para as práticas da Pedagogia, o que 

acontece ao redor dela, e não somente focar em sua cientificidade apenas. É em 

razão disso que essa pesquisa busca trazer as vozes dos discentes que se 

formam nesse curso, como forma de produzir contra epistemologias capazes de 

fazer frutificar o campo de saber da formação docente, para além de seus 

determinantes normativos e teóricos-científicos.  

Na ecologia de saberes, cuja proposta Santos (2010, p. 509) avança para 

confrontar a lógica da monocultura do conhecimento cientifico e do rigor do saber, 

“identificando outros conhecimentos e critérios de rigor e validez que operam de 

forma crível em práticas sociais pronunciadas inexistentes através da razão 
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metonímica”, se torna um exemplo da necessidade de entrelaçar a teoria com a 

prática na ação educativa. 

 A Pedagogia deve estar fundamentada nas práxis educativas que pode ser 

entendida como, aliada à teoria. Porém, essas práxis, às vezes, não demonstram 

a sua capacidade de ensinar os diversos discentes com suas diferenças pela 

fragilidade da teoria em se relacionar à prática. Essa fragilidade gera um discurso 

longe da realidade. Não se conhece o Sul, já que, durante séculos, a Pedagogia, 

sendo colonizada pelo lado do Norte, tornou-se estagnada em exercer a sua 

prática como uma verdadeira “ciência emergente da educação”.  Uma ciência com 

múltiplos saberes. 

A ciência contemporânea está pautada no método hipotético-dedutivo, 

permitindo a criação de teorias conforme os problemas que surgem. Assim, é na 

educação. Segundo Aranha (2001, p. 128): 

  

Quando o docente seleciona o conteúdo da disciplina que vai 
ensinar durante o ano letivo, quando decide pelos métodos e 
procedimentos de ensino, quando enfrenta as dificuldades de 
aprendizagem de seus discentes, [...] está “pressupondo” estas 
questões epistemológicas. 
 

A ciência moderna diretamente influencia a Pedagogia nas suas práxis 

pedagógica e educativa, o que leva a refletir sobre o lugar dela na ciência e no 

contexto educacional. Desse modo: 

  

a Pedagogia começou a ser repensada em termos políticos e 
culturais e passa novamente a readquirir uma identidade de cunho 
teórico-filosófico, com preocupações com a prática, sem deixar de 
ser considerada científica, aliando pesquisa experimental com 
reflexão epistemológica (FRANCO, 2008, p. 41). 

 

 A Pedagogia é como a ciência da instrução em que no processo educativo 

o instruir se torna primordial para os discentes. 

Com o decorrer do tempo, o avanço da Pedagogia como Ciência da 

Educação é repensado em um viés político e cultural com uma identidade teórico-

filosófica focada na prática pedagógica e na pesquisa experimental com uma 

reflexão epistemológica. Longe, porém, do que é necessário para que ela seja 
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uma Ciência da Educação, com o desafio de transformar o conhecimento em 

senso comum emancipatório. Emancipatório no sentido de estar em diálogo com o 

social e as necessidades presentes dos pedagogos face às realidades escolares. 

 

           2.4.1  Os saberes pedagógicos  

 

Dessa forma, os saberes pedagógicos podem ser definidos como os 

saberes que dizem respeito ao desenvolvimento da atividade do docente em sala 

de aula, à sua atividade didática e às técnicas, métodos e ferramentas que ele 

utiliza em sala de aula para conduzir o ensino e a aprendizagem. Os saberes 

pedagógicos, também chamados de práxis pedagógica, são um ponto muito 

significativo na prática do docente e ao longo do curso de Pedagogia no processo 

de formação dos discentes, que é a preparação para a prática pedagógica 

competente. Para os pedagogos, atrelar os saberes pedagógicos com a prática 

pedagógica mais promissora, mudando o cenário do distanciamento entre a teoria 

e prática, é um ponto importante de reflexão. 

Os saberes pedagógicos são necessários para que os pedagogos 

conheçam o campo de atuação e a atuação seja bem-sucedida. Os docentes – 

pedagogos –usam, em sua prática pedagógica, diversos saberes, podendo ser 

considerados saberes plurais. Com referência à compreensão desses saberes, 

Franco (2008, p. 127) os denomina de “saberes pedagógicos”. Os saberes 

pedagógicos dão um novo sentido à formação do pedagogo e do docente. É no 

entrelaçamento das práxis pedagógicas com a práxis educativa que surgem esses 

saberes. 

Mas o que são os saberes pedagógicos para ampararem uma boa prática 

docente? E para complementar, segundo Franco (2008, p. 128), o que são, na 

realidade, saberes pedagógicos? Onde está a pedagogia na prática docente? É 

possível uma prática docente sem os fundamentos dos saberes da ciência 

pedagógica? 

No estudo sobre os saberes pedagógicos, tem que se refletir sobre se é 

possível a transformação dos saberes pedagógicos em conhecimentos científicos. 
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No senso comum, principalmente na atualidade, os docentes acreditam que detêm 

saberes pedagógicos sobre a sua prática pedagógica, porque sabem lecionar e 

transmitir conteúdos e procedimentos metodológicos. No entanto, os saberes 

pedagógicos vão muito além desses conceitos. 

Inicialmente, a reflexão, a prática educativa e a prática pedagógica não são 

iguais. Elas têm as suas ações complementares. E os saberes pedagógicos são 

saberes que fundamentam a práxis docente, mas ao mesmo tempo essa práxis 

reorienta os saberes que a fundamentam, gerando um 4.3 entre saberes e 

práticas. A prática docente não fica somente no âmbito escolar. Ela repercute, 

também, na sociedade. Os saberes docentes são um conjunto de conhecimentos 

que subsidiam a práxis docente de forma a viabilizar o sistema de ensino e 

aprendizagem. 

Dentro dos saberes pedagógicos, existem os saberes didáticos e os 

saberes pedagógicos, o que está traduzido em Didática e Pedagogia. Durante 

algum tempo, Didática teve a concepção de método de ensinar (Metodologia) 

como também a Pedagogia (como ato de ensinar). 

Houssaye (2004 apud FRANCO, 2008, p. 130) afirma: 

 

se hoje o termo didática tende a substituir o termo metodológico, 
convém não ver nisso uma mutação definitiva, pois, como observa 
Terral (1994), estamos assistindo a uma reviravolta completa do 
conceito de didática: ontem, teoria do ensino, magistral, em 
primeiro lugar, depois, a reflexão disciplinar sobre a transmissão e, 
sobretudo, apropriação dos saberes. A didática tende cada vez 
mais a se tornar didática comparada e didática geral, envolvendo, 
assim, a ancestral pedagogia geral, que se auto apresentou como 
metodologia. 

 

 Houssaye (2004 apud FRANCO, 2008) se referiu à realidade na França. 

Todavia, se aplicada à realidade do Brasil, é passível de reflexão sobre a Didática 

e a sua influência na Pedagogia. O caminho é a ciência pedagógica, que deve dar 

fundamento à prática docente, e não o inverso. Como existem muitas correntes 

pedagógicas difundidas na atualidade, “ [...] a docência se faz pela Pedagogia e 

não é correto afirmar que a Pedagogia se faz pela docência” (HOUSSAYE, 2004, 

p. 131 apud FRANCO, 2008, p.125). 
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 Para compreender melhor, os saberes advindos pelos conhecimentos da 

prática pedagógica construídos pelo docente no ambiente escolar e ligados 

também ao conteúdo que é ensinado em sala de aula são esses que formam os 

saberes e tendem a ser importantes na prática pedagógica. 

Para o docente ou educador ensinar, ele, previamente, precisa ter adquirido 

conhecimentos sobre a matéria que será ensinada. Por exemplo, trazendo para o 

âmbito da Pedagogia, o supervisor que irá acompanhar o trabalho dos docentes 

deverá, também, ter conhecimentos sobre como exercer a sua função. Segundo 

Pimenta (1999, p. 21), “de modo geral, os educadores têm a clareza de que serão 

docentes de ‘conhecimentos específicos’ e concordam que sem esses saberes 

dificilmente poderão ensinar bem”. Por isso, o docente compreende que precisa 

dos saberes docentes para conduzir as aulas. Porém, ocorre que uma 

porcentagem deles julga que os conhecimentos adquiridos no curso de graduação 

já são suficientes para conduzir a sua prática pedagógica e compreender os 

saberes inerentes a ela. 

Os saberes disciplinares são aqueles relacionados aos diversos campos do 

conhecimento, aos saberes de que dispõe a sociedade, oriundos de cursos de 

formação tanto em nível de graduação como os cursos de formação continuada. 

Quanto aos saberes curriculares, ressalta-se que correspondem aos 

objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e 

apresenta os saberes sociais por ela definidos. Tais saberes já se encontram 

consideravelmente determinados em sua forma e conteúdo, produtos oriundos da 

tradição cultural e dos grupos produtores de saberes sociais e incorporados à 

prática docente através das disciplinas, programas escolares, matérias e conteúdo 

a serem transmitidos. 

No entanto, a partir do momento em que os docentes constroem os saberes 

da experiência, todos os demais saberes poderão ser retraduzidos por eles na 

forma de hábitos, ou seja, de um estilo pessoal de ensino, em “macetes”, em 

traços de personalidade, que se expressam por um saber ser e um saber fazer 

pessoal e profissional validados pelo trabalho cotidiano. 
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Os saberes de experiência são aqueles adquiridos no exercício da 

profissão. São saberes advindos da sala de aula, do cotidiano escolar, e os 

docentes adquirem no dia a dia, na sala de aula, em contato direto com o ensino, 

com os discentes e com as atividades da profissão.  

Esses saberes representam o que, durante seu processo de experiência, o 

docente errou, revisou e reaprendeu novamente, mudou a prática e refletiu sobre 

ela. O fundamental nesse processo é a reflexão sobre ela, como foi o processo de 

ensinar, por exemplo, no ano anterior e como será no próximo ano com o intuito 

de evoluir na prática pedagógica. 

Mas sabe-se que qualquer deficiência pode ser suprimida, sim, a partir de 

um aprofundamento de estudos e de um bom planejamento em mãos, para que 

ele possa ensinar com competência. Outro fator é que os docentes que iniciam na 

carreira podem e devem buscar auxílio junto ao supervisor e aos docentes mais 

antigos na profissão. 

Assim, os saberes da docência, segundo Pimenta (1999), são divididos em 

experiências e conhecimentos pedagógicos, que formam a identidade do docente 

em sua prática e os saberes articulados em sala de aula. 

Levando para a Pedagogia, não é diferente, O processo de formação do 

pedagogo requer uma sólida base de conhecimento, que inclui conhecimento do 

conteúdo, pedagógico, curricular, dos discentes, dos contextos educacionais e dos 

objetivos educacionais, com uma visão de mundo e de conhecimentos de outras 

áreas, que, de forma interdisciplinar, também, fazem parte do arcabouço dela. 

De acordo com Pimenta (1999, p. 21): 

a identidade do docente se baseia na articulação entre os saberes 
das áreas especificas, com os saberes pedagógicos e os saberes 
da experiência. É a integração desses saberes que faz possível a 
atuação do docente. Nenhum conhecimento tem primazia sobre o 
outro e quanto mais harmonia entre eles mais facilitadora é a 
atuação do docente.  
 

 Para finalizar, compreende-se que, durante a docência, os docentes 

adquirem e renovam os diversos tipos de saberes docentes, tais como: saberes 

oriundos de sua formação profissional, saberes curriculares, saberes disciplinares 
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e saberes experienciais. Os saberes da formação profissional são adquiridos ao 

longo da formação nos cursos e incorporados na prática docente. 

 Neste capítulo, foi apresentada a Pedagogia como Ciência da Educação, 

mas não só, a Pedagogia com sua diversidade de saberes e de que forma isso 

influência a constituição de uma ciência de paradigma emergente, como proposta 

por Santos (2008). A Pedagogia se ocupou do ato de educar e da prática 

educativa. A Educação faz parte da atividade da humanidade e da vida social do 

educando. Por isso, ela tem como intuitos transformar a vivência dos seres 

humanos e tornar os cidadãos mais conscientes de sua ação na sociedade. 

Libâneo (2001, p. 10) diz:  

 
a Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e 
técnico-profissionais, investiga a realidade educacional em 
transformação, para explicitar objetivos e processos de 
intervenção metodológica e organizativa referentes à 
transmissão/assimilação de saberes e modos de ação. Ela visa o 
entendimento, global e intencionalmente dirigido, dos problemas 
educativos e, para isso, recorre aos aportes teóricos providos 
pelas demais ciências da educação. 
 

  A Pedagogia, além de ser uma das Ciências da Educação, é, também, uma 

epistemologia que agrega uma multiplicidade de saberes, lembrando  Serres 

(1993), em sua obra Filosofia Mestiça, com o advento do terceiro instruído na 

mestiçagem entre as Ciências Exatas e as Humanas (SANTOS, 2015, p. 244). 

 A relação entre Educação e instrução sempre esteve presente na 

Pedagogia, instrução é o ato de instruir através de aprendizados do cotidiano, 

sendo que aprender é uma atividade que implica uma relação com os saberes 

produzidos pela humanidade e, ao mesmo tempo, uma atividade (trans)formadora. 

Assim, a atividade docente requer reflexão e crítica, ou seja, questionamentos dos 

modos de pensar, sentir, agir, produzir e distribuir conhecimentos, 

problematizando e analisando as situações da prática social. 

 Os saberes da educação são importantes para se compreender o papel da 

Pedagogia na formação de profissionais docentes e pedagogos, que atuam em 

salas de aula e nos espaços escolares. Essa prática dos pedagogos e o processo 
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de formação no curso de Pedagogia aliados aos saberes pedagógicos constituem 

uma forma de conhecer a sua epistemologia como Ciência da Educação. 

 Refletir sobre a Pedagogia como uma episteme abre o diálogo para as 

mudanças que podem ser feitas a partir das narrativas dos próprios discentes do 

curso, que estão vivenciando a realidade e trazem as suas expectativas 

carregadas de histórias de vida. 

 No próximo capítulo, será apresentada a trajetória de implementação do 

curso de Pedagogia no Brasil e, em paralelo, o curso de Pedagogia da UFSJ, com 

suas peculiaridades, chegando, enfim, ao público atendido: os discentes que 

ingressaram no curso em 2017.  Nessa relação com os discentes, o objetivo é 

saber: como essa certa “Ciência da Educação” tem se traduzido em saberes sobre 

a ação e a identidade docente na formação desses discentes ao longo dos quatro 

anos que eles passam no curso? 
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3 O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL E SUA IMPLEMENTAÇÃO NA UFSJ 
 

 
 

 Neste capítulo, será exposta a trajetória de implementação do curso de 

Pedagogia no Brasil e a sua introdução na Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ), tomando como pressuposto a formação de um cientista da Educação, 

com capacidade para atuar na escola, na sala de aula e em espaços intra e 

extraescolares e com competência para compreender o fenômeno educativo em 

sua complexidade. 

 O curso de Pedagogia vem passando por diversas mudanças ao longo de 

sua existência. Desde a sua institucionalização no Brasil em 1939, tem sido alvo 

de  

muitas discussões e pesquisas no que tange às mudanças pelas quais passou na  

sua estrutura organizacional e identidade histórica. Neste capítulo, serão 

apresentadas algumas dessas principais mudanças e de que forma elas foram 

incorporadas na UFSJ desde a criação do curso em 1954. 

 De forma complementar a essa passagem pela trajetória do curso de 

Pedagogia no Brasil e na UFSJ, será apresentado o perfil dos discentes que têm 

procurado o curso na referida instituição desde 2014 como forma de se conhecer 

melhor o alunado de Pedagogia da UFSJ nos últimos tempos, com dados 

específicos como idade, formação básica, filiação, escolarização dos pais e motivo 

da escolha pelo curso dentre outros. Após esse panorama pelo perfil do curso, no 

próximo capítulo, será trazida a trajetória, específica dos discentes da turma de 

2017, hoje discentes do último período do curso.  

  

3.1 O curso de Pedagogia no Brasil: sua estrutura e grade curricular 
  

O curso de Pedagogia foi criado em 1939 no Brasil mediante o Decreto nº 

1.190, de 04 de abril de 1939, que deu organização definitiva à Faculdade 

Nacional de Filosofia, estruturando os cursos ofertados por ela em Filosofia, 

Ciências, Letras e Pedagogia e Didática como seção especial. 
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 Saviani (2012 p. 39) descreve que “as seções de filosofia, ciências e letras 

albergavam, cada uma, diferentes cursos, a de pedagogia, assim como a seção 

especial de didática, era constituída de apenas um curso, cujo nome era idêntico 

ao da seção. Está aí a origem do curso de Pedagogia”. 

 Assim, a criação do curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras estava pautada em objetivos, tais como a formação de docentes 

para a Escola Normal e os Institutos de Educação. Anterior à criação do curso de 

Pedagogia, o primeiro curso superior de formação de docentes no Brasil foi criado 

em 1935 com a Escola de Docentes, que ministrava cursos de formação de 

docentes primários e formação pedagógica para docentes secundários e de 

especialização para diretores e inspetores. Ela funcionava como uma Escola 

Normal Superior. Com a criação da Universidade de São Paulo (USP) – Instituto 

de Educação –, a incorporação desse curso foi feita normalmente. 

 O curso de Pedagogia tinha a duração de três anos de disciplinas e 

conteúdo de fundamento da Educação com os quais era formado o bacharel. Para 

a formação de licenciado, era acrescentado mais um ano de Didática, passando a 

ser conhecido como o esquema 3+1. O curso de Didática ofertado no 4º ano a 

todos os cursos de licenciatura tinha as disciplinas: Didática Geral, Didática 

Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos 

da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação. 

 O bacharel em Pedagogia era preparado para ocupar cargos técnicos da 

Educação, e o licenciado era destinado à docência. A Didática era destinada a 

ensinar a dar aulas.   

 De 1939 a 1972, foi considerado o período em que ocorreram as 

regulamentações no intuito de fortalecer a identidade do curso. Os diversos 

decretos, também, tinham como objetivo a destinação profissional dos egressos e 

a busca de um campo de atuação dos pedagogos. 

 Desde a criação do curso de Pedagogia, ficaram tácitas as deficiências 

quanto à sua identidade e ao campo de atuação do pedagogo. O licenciado era 

capacitado para atuar em sala de aula e ao bacharel cabia desempenhar as 

funções técnicas como a inspeção (existente desde o século XIX), coordenação 
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pedagógica e organização burocrática do sistema de ensino dentre outras 

funções. 

 Em 1945, o Brasil passou pela redemocratização e, até 1961, o curso de 

Pedagogia continuou no esquema 3+1. O Parecer nº 251/1962, de autoria do 

conselheiro Valnir Chagas, intentou remodelar o curso, buscar atrelá-lo ao mundo 

do trabalho e clarear a sua identidade. 

  Em novembro de 1966, foi publicado o Decreto-Lei nº 53, que fixou os 

princípios e as normas de organização das universidades federais (BRASIL, 

1966). Esse Decreto reorganizava as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras 

em uma única unidade. Posteriormente, em 1968, a Lei 5.540 (BRASIL, 1968), 

que instituía a norma de organização e funcionamento do ensino superior no País, 

englobou esse Decreto. 

Essa definiu, no artigo 30, os especialistas que atuariam nos 
sistemas de ensino, desenvolvendo funções de Administração, 
Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação. Além disso, a 
legislação manteve apenas a formação do docente para o ensino 
de segundo grau em nível superior – assim como para o ensino 
superior – permanecendo a formação do docente primário no 
Curso Normal, denominado Habilitação Magistério na reforma de 
1971, Lei n. 5.692 (BRASIL, 1971). 

 

 Na época, a questão do currículo era algo que gerava insatisfação aos 

discentes do curso, porque ele oferecia poucas possibilidades de 

instrumentalização para a prática de suas funções no mundo do trabalho, a 

começar do técnico de Educação, que não tinha funções preservadas ao exercer a 

sua função. 

 Com a reforma universitária implementada pelo Ministro da Educação, 

Favorino Bastos Mércio, no governo militar de Arthur Costa e Silva, datada de 

1968, o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou, em 1969, o Parecer de nº 

252 do mesmo conselheiro Valnir Chagas, que foi ao encontro de algumas 

expectativas da época, que era a formação do docente para o ensino normal como 

licenciado e de especialistas para as atividades de orientação, administração, 

supervisão e inspeção dentro das escolas e de todo o sistema escolar (BRASIL, 

1969). O currículo, também, passou por mudanças: foi estruturado para uma base 
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comum de estudos e, ao especialista, oferecia uma habilitação específica para as 

tarefas. 

 O curso, com esse Parecer, se tornou inchado por causa da diversidade de 

especialidades ofertadas. O Parecer de nº 252 (BRASIL, 1969), que teve o foco no 

campo de trabalho do pedagogo, incentivou os pedagogos a ingressarem no 

mundo do trabalho, que, por sua vez, não deu conta de absorver a mão de obra. 

 Outro dado importante é que o termo habilitação não existia no meio 

pedagógico ao lado do fato de dar aos docentes a missão de ensinar. No próprio 

Parecer nº 252, que menciona “quem pode mais pode o menos” (BRASIL, 1969, p. 

286), compreendendo que quem prepara o docente primário tem condições de 

também atuar como docente primário. Era, nessa visão, um incentivo à docência. 

Também, na Resolução nº 02 (BRASIL,1969), tornou-se obrigatório o estágio 

supervisionado como uma prática de atividades necessárias. 

 Se o curso não tinha ações mais concretas na formação do pedagogo, 

somente o estágio supervisionado era o momento de contato com o campo de 

trabalho, ficando aquém das exigências do mundo do trabalho. De 1973 a 1978 foi 

um período das indicações, pelas quais as antigas tarefas anteriormente 

concentradas no curso de Pedagogia foram implementadas em variadas 

alternativas de habilitações, que fariam parte da licenciatura das áreas 

pedagógicas, e ocorreram movimentos sociais a favor da formação do pedagogo. 

Nesse período, também, foi promulgada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira – LDBEN 5.692 (BRASIL,1971), que, segundo Saviani (2012), 

pouco acrescentou para a melhoria da profissão do pedagogo ou mesmo para o 

curso de Pedagogia. 

 O terceiro período, de 1979-1998, é denominado como período das 

propostas, porque as discussões se acirraram com muitas participações de 

docentes e estudantes de universidades em defesa do curso de Pedagogia. As 

reformas empreendidas até aquela época eram mínimas e não forneciam aos 

pedagogos um campo de trabalho promissor.  

 Com o caminhar para a redemocratização do País, que seria a transição do 

regime militar vigente para o regime civil na época de 1980, foram realizados 
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encontros nacionais e seminários, cuja referência era em prol da identidade do 

curso e do pedagogo, e, também, abrangeram as outras licenciaturas com grande 

valia para elas. Como a I Conferência Brasileira de Educação (ICBE), ocorrida na 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) – São Paulo - sobre as discussões das 

indicações CFE 67/75 e 70/76, movimento significativo na época. Durante a 

realização da ICBE, foi criado, também, o Comitê Nacional de Pró-reformulação 

dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas no Brasil. O movimento chamou os 

educadores e estudantes para o debate e reflexão acerca das reformulações 

desses cursos, o que foi um avanço significativo ao se pensarem a licenciatura e a 

sua função na formação e encaminhamento dos discentes para o mundo do 

trabalho. 

 Tem-se que, desde o final dos anos 1970 até o início dos anos 1980, 

aconteceram diversos debates organizados pelo “Movimento Pró-Formação” do 

educador, que, dentre as suas diversas pautas de defesas, estava o curso de 

Pedagogia. As reflexões tecidas pelo Movimento circulavam em torno do quadro 

educacional da época. Devido às condições de restrita democracia no País, as 

mudanças eram urgentes. 

 Na década de 1980, aconteceram diversas conferências, nas quais foram 

discutidas as possíveis mudanças na Pedagogia. Encontrou-se, ao perceber as 

obras de autores como Pimenta (1999) e Libâneo e Pimenta (1999), a posição de 

que o processo de mudanças empreendidas na década de 1980 descaracterizou o 

curso de Pedagogia e atingiu o papel profissional do pedagogo como técnico da 

Educação também, e não somente docente para atuar em sala de aula. 

 

[...] por volta dos anos 1983-84, com base na crítica à 
fragmentação e à divisão técnica do trabalho na escola, algumas 
faculdades de educação suprimiram do currículo as habilitações, 
passando a ter apenas duas habilitações – docente das séries 
iniciais do 1o grau e docente de cursos de habilitação ao 
magistério –, descartando boa parte da fundamentação 
pedagógica do curso. Fora das faculdades, em decorrência dessas 
mudanças curriculares e da difusão das propostas do movimento 
pela reformulação da formação do educador, as Secretarias de 
Educação retiraram das escolas ou deixaram de contratar 
profissionais pedagogos, prejudicando o atendimento pedagógico-
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didático às escolas e comprometendo o exercício profissional do 
pedagogo (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 247). 

 Diante desse embate, nos anos 1990, após o processo de 

redemocratização do Brasil, aconteceram mudanças através da promulgação da 

LDBEN nº 9.394 (BRASIL, 1996), que refletiram desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio. 

 A Resolução nº 02 (BRASIL,1997) dispunha sobre os programas especiais 

de formação pedagógica dos docentes para as disciplinas do currículo do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional em nível médio e determinava 

a possibilidade de complementação pedagógica para qualquer graduado ou 

bacharel que quisesse atuar como docente na Educação Básica. Ainda, 

regulamentava o curso Normal em nível médio, que estava previsto no artigo 62 

da LDBEN nº 9394 (BRASIL, 1996) e na Resolução CEB número 02/99 (BRASIL, 

1999). 

Além dessa mudança, também foi implementada a regulamentação dos 

cursos sequenciais, que abriram a possibilidade de retomada das antigas 

licenciaturas curtas de 1.600 horas juntamente com a criação dos Institutos 

Superiores de Educação, específicos para a formação de docentes para a 

Educação Básica. Foi criado, ainda, o Curso Normal Superior para formação de 

docentes de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental e Educação Infantil, 

concorrendo com a formação dos pedagogos e a formação dos especialistas nos 

cursos de Pedagogia além da elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais 

(chamadas DCNs) para a graduação.  

Essas mudanças foram pontos fundamentais para o aprofundamento da 

reflexão acerca da formação docente do curso de Pedagogia. Segundo Libâneo e 

Pimenta (1999, p. 241): 

 

a atuação do Ministério da Educação e do CNE na 
regulamentação da LDBEN n. 9.394/96 tem provocado a 
mobilização dos educadores de todos os níveis de ensino para 
rediscutir a formação de profissionais da educação. A nosso ver, 
não bastam iniciativas de formulação de reformas curriculares, 
princípios norteadores de formação, novas competências 
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profissionais, novos eixos curriculares, base comum nacional etc. 
Faz-se necessária e urgente a definição explícita de uma estrutura 
organizacional para um sistema nacional de formação de 
profissionais da educação, incluindo a definição dos locais 
institucionais do processo formativo.  
 

 A discussão sobre o currículo do curso de Pedagogia, a identidade do curso 

e a formação do pedagogo foram temas que perpassaram pelos fins dos anos 

1990 e início dos anos 2000, quando foram elaboradas as diretrizes para o curso 

de Pedagogia. Formou-se uma “Comissão de Especialistas de Ensino de 

Pedagogia”, cuja proposta foi encaminhada para o Conselho Nacional de 

Educação em 2002, mas nunca foi aprovada. 

 Continuando na busca da aprovação das DCNs que priorizavam o curso de 

Pedagogia, em 2005, o Conselho Nacional de Educação tornou, de forma pública, 

a minuta do Projeto de DCN para o curso de Pedagogia. A divulgação desse 

documento gerou muitas discussões no campo educacional por causa do conceito 

de formação do curso de Pedagogia, já não ficou claro o campo de atuação do 

curso.  

 O projeto inicial do CNE – Conselho Nacional de Educação (março/2005) 

passou por inúmeras reformulações, que foram resultados das pressões da 

comunidade educacional gerando várias versões do parecer das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Pedagogia (DCNP). Em 13 de dezembro de 2005, o 

Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/CP nº 5 (BRASIL, 2005), 

que apresentava o projeto de Resolução das DCN para o curso de Pedagogia. 

 O parecer mencionou, no artigo 14, que a formação dos especialistas 

deveria ser realizada em cursos de pós-graduação, para esse fim e acessíveis a 

todos os licenciados. Com essa instrução, abriu-se uma série de discordâncias, 

pois estaria em desacordo com a proposta do curso e com a LDBEN nº 9.394 

(BRASIL, 1996), pois, no artigo 64, mencionava que essa formação deveria ser 

feita em curso de Pedagogia ou em nível de pós-graduação. 

Devido a essa dissenção, foi encaminhado novamente para o CNE e, após 

verificar as discordâncias, foram feitas alterações. Em 2006, foi aprovada e 

homologada em 15 de maio, incluindo uma nova redação do artigo 14, que incluía 
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a formação do especialista no curso de Pedagogia, sendo homologada como a 

Resolução CNE/CP nº 1 (BRASIL, 2006).  

Essa Resolução reflete o esforço da comunidade de educadores e 

pedagogos em aprovar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Pedagogia, o 

que possibilitou um caminho para a formação e o exercício da profissão do 

pedagogo. 

 Caminhando no aprofundamento do Curso de Pedagogia ater-se-á, no 

próximo item, ao curso presencial de Pedagogia, ofertado pela UFSJ, hoje com 

habilitação para a docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental e gestão educacional, que contempla as antigas especialidades 

(orientação, supervisão e inspeção escolar). 

 

3.2 Estabelecimento do curso de Pedagogia presencial na UFSJ  

 

 Como destacado anteriormente, de acordo com a história do curso de 

Pedagogia, sabe-se que “ele foi criado no Brasil em 1939, no quadro de cursos da 

recém-formada Faculdade Nacional de Filosofia” (CARVALHO; CASTRO, 2014, p. 

36). Já o curso de Pedagogia da UFSJ, por sua vez, foi constituído em 1954 – 15 

anos depois – pela Inspetoria Salesiana São João Bosco, congregação que 

inaugurou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São João del-Rei/MG.  

Viu-se, igualmente, que o curso de Pedagogia, desde sua criação, foi alvo 

de diversos decretos-lei e resoluções até a mais recente em 2006. No contexto 

local – São João del-Rei –, a criação do curso foi motivada em princípio, para os 

padres e, posteriormente, para a comunidade. Conforme o Relatório das 

Instalações da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras do ano de 

1953, tem-se que as Inspetorias Salesianas foram criadas no Brasil em 1883 em 

diversas regiões, fixando nelas as Unidades de Ensino.  

Em Minas Gerais, foi criada em São João del-Rei uma Unidade com o 

vínculo com a Inspetoria do Sul do Brasil, com a sua sede na cidade de Lorena, 

em São Paulo. Isso data de 1902-1903. Prosseguindo, em 12 de março de 1948, 

houve o desmembramento dessa unidade de Inspetoria do Sul. Com a separação, 
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surgiu a Inspetoria de São João Bosco, sediada no Distrito Federal, e a sua 

abrangência foi nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. 

Em Minas Gerais, a Inspetoria permaneceu em São João del-Rei, mantendo o 

Colégio São João, local que abrigou a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, 

Ciências e Letras, a Casa de Abrigo do Pequeno Sanjoanense, que atendia nos 

bairros de Santa Terezinha, Matosinhos e Tijuco, e, também, a Escola Agrícola 

Padre Sacramento, que ficava na Colônia Agrícola. Segundo os termos dos 

documentos dos Salesianos sob guarda da UFSJ: 

 

em São João del-Rei, a Inspetoria São João Bosco mantinha, além 
do Colégio São João, no qual funcionou a Faculdade Dom Bosco 
de Filosofia, Ciências e Letras, os estabelecimentos Casa do 
Pequeno Sanjoanense nos bairros Tijuco e Santa Teresinha, e a 
Escola Agrícola Padre Sacramento. A criação da Faculdade Dom 
Bosco representaria mais uma realização no sentido de 
‘interiorizar’ o ensino superior no Brasil, sobretudo o ensino 
destinado à formação de docentes secundários e normais, para 
que os ginásios possam ter docentes devidamente habilitados, 
também, longe das capitais (UFSJ, 1953, p. 124). 

 

Com a criação, da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, 

por meio do Decreto n° 34.392, de 27/10/1953 (BRASIL, 1953), publicado no DOU 

(Diário Oficial da União), de 07/11/1953, o curso de Pedagogia juntamente com os 

cursos de Filosofia, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas tiveram a 

autorização de funcionamento com turma de 30 discentes por período de curso. 

De acordo com o Parecer nº 362, de 09/01/1953 (BRASIL,1953a), o curso tinha a 

duração de três anos. Havia o curso de Didática, que ocorria no 4º ano de curso. 

Ou seja, os discentes cursavam três anos no curso de Pedagogia e um ano no 

curso de Didática, conforme foi explicitado no item 3.1, em que a divisão do curso 

de Pedagogia seguia o esquema 3+1. 

Aliado ao curso de Pedagogia, o curso de Didática da Faculdade de 

Ciências e Letras foi autorizado em 27 de agosto de 1957, pelo Decreto n° 42.157, 

reconhecido pelo Decreto n° 44.053, de 22 de julho de 1958. (BRASIL, 1958)   
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O atual curso de Pedagogia da UFSJ foi um dos primeiros cursos da extinta 

Faculdade Dom Bosco, hoje campus Dom Bosco da Universidade Federal de São 

João del-Rei: 

 

em 1953, a Inspetoria Salesiana Dom Bosco criou, anexa ao 
Colégio São João, a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências 
e Letras com o objetivo de habilitar profissionalmente, de acordo 
com as exigências oficiais, os religiosos da congregação 
mantenedora. Ainda conforme os documentos, a Faculdade Dom 
Bosco teve seus estatutos aprovados pelo Governo Federal, 
através do Decreto 34.392, de 27 de outubro de 1953, assinado 
pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Instalada em março de 1954, a 
Faculdade Dom Bosco manteve até 1986 os cursos de Filosofia, 
Ciências, Pedagogia, Letras e Psicologia (DELGADO, 2019, p.1). 

 

 Com o funcionamento do curso de Pedagogia, foi aprovado o primeiro 

Regimento da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, conforme o 

Parecer nº 362/53 (BRASIL,1953b).  

Outro ponto importante no estabelecimento da Pedagogia, foi a separação 

da Pedagogia da Didática que era ofertado em um curso separado e, 

posteriormente, o curso foi reconhecido em 1954, mediante o Parecer nº 237, de 

26/06/1957 (BRASIL, 1957) e do Decreto nº 42.518 de 26/10/1957 (BRASIL, 

1957), publicado no DOU de 12/11/1957 e com a sua estrutura curricular até fins 

dos anos 1970.  

A primeira regulamentação do curso de Pedagogia ocorreu, contudo, em 

1969. O curso era estruturado como Bacharelado. Depois, os discentes cursavam 

as matérias pedagógicas para obter a Licenciatura Plena. Esta possibilitava o 

aluno a atuar como docente. O que se percebeu dessa época é que a imagem do 

pedagogo estava dispersa por causa das dificuldades do pedagogo em se situar 

como docente ou técnico em Educação no mundo do trabalho. O corpo discente 

se tornou flutuante até a aprovação da LDBEN 9.394/96 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Pedagogia em 2006 conforme já abordado nesta 

pesquisa. 

 O curso de Pedagogia, segundo o arcabouço de decretos que o modificou 

desde a sua criação em 1939, remetia para que os cursos de graduação fossem 
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de duração plena e a Pedagogia com habilitação para: a) Ensino em 

Administração Escolar, para exercício nas escolas de 1º e 2º Graus; b) Habilitação 

em Inspeção Escolar, para exercício nas escolas de 1º e 2º Graus; c) Habilitação 

em Orientação Educacional; d) Habilitação em Supervisão Escolar, para exercício 

nas escolas de 1° e 2° Graus; e e) Habilitação para o ensino das disciplinas e 

atividades práticas dos cursos normais. Abriu-se, assim, um leque das habilitações 

concernentes à Pedagogia, descaracterizando a identidade do curso. 

Outro dado importante é quem a partir de 1983, o curso de Pedagogia, 

ofertado pela Faculdade Dom Bosco, além de manter as habilitações 

Administração Escolar, Inspeção Escolar, Orientação Educacional, Supervisão 

Escolar, passou a oferecer a habilitação Magistério das Matérias Pedagógicas do 

2° Grau.  

O curso de Pedagogia, que mantinha sua estrutura curricular desde 1983, 

passou por uma reestruturação em 2003, com uma nova reformulação curricular 

aprovada pelo Parecer nº 20 do extinto Conselho Acadêmico da referida 

Instituição. 

Na reestruturação, constou, no Projeto Pedagógico do Curso, a não oferta 

das habilitações específicas, uma vez que o curso de Pedagogia se tornou, de 

acordo com a legislação das licenciaturas, um curso predominantemente de 

formação de docentes para a Educação Básica, mas também com abrangência 

para as ações de gestão educacional: 

 
o curso de Pedagogia, além de entrar em consonância com a 
legislação referente às licenciaturas e aos cursos de formação de 
docentes para a educação básica, incorpora as contribuições dos 
debates acerca do curso de Pedagogia e revê a formação dada ao 
pedagogo com ênfase nas habilitações, redirecionando-a para a 
Docência na Educação Infantil e séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e Gestão Pedagógica (PPC, 2005, p. 8). 

 

 A partir da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia mediante a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 

2006 (BRASIL, 2006), pelo Conselho Nacional de Educação, ocorreu grande 

movimentação entre os cursos de Pedagogia das universidades públicas 
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brasileiras, para debater o significado da proposta e promover o intercâmbio de 

ideias visando à elaboração de seus novos projetos pedagógicos. 

 É importante destacar que o curso de Pedagogia da UFSJ participou 

ativamente dos encontros promovidos pelo Fórum Nacional de Diretores de 

Faculdades de Educação das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR)7. 

Durante esse processo, foi formada uma comissão responsável junto ao 

Colegiado do Curso de Pedagogia da UFSJ para elaborar a proposta do novo 

projeto pedagógico, que foi apresentado à comunidade acadêmica na época. 

Com as mudanças implementadas em 2006 no currículo e publicadas em 

2010, o curso de Pedagogia extinguiu as antigas habilitações (Administração, 

Supervisão, Orientação e Inspeção) e a formação e voltou-se para a docência 

compreendida como uma 

 
ação educativa individual e coletiva, articulada e integradora, 
consciente e planejada, aplicada e avaliada sistematicamente, 
efetivamente direcionada, socialmente contextualizada, 
politicamente comprometida, eticamente identificada e assumida, 
epistemologicamente embasada para o ensino, o estudo, a 
pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos, a extensão, a 
gestão democrática de todos os processos educativos da 
sociedade dentro e fora da escola (BRASIL, 2006).  
 

 Por conseguinte, no contexto nacional, o curso de Pedagogia passou por 

mudanças normativas e estruturais. Da mesma forma, o curso de Pedagogia da 

UFSJ teve, ao longo de sua história, mudanças que foram significativas para a sua 

estruturação como um curso de formação de docentes, a fim de atuarem na 

Educação Básica, na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Buscou-se, com a reformulação do Projeto Pedagógico, compor um perfil 

para a Pedagogia. Na perspectiva de Abreu e Oliveira (2010 p. 8), essa 

reformulação já apresentava um pioneirismo na época, visto que, “com esses três 

pontos: docência, gestão e pesquisa, procuramos compor, razoavelmente, um 

                                                 
7
 Aconteceram dois encontros nacionais de coordenadores dos cursos de Pedagogia, nos quais se 

debateu a Resolução CNE/CP de 01/05/2006 (BRASIL, 2006): o primeiro realizado em outubro de 
2006 na USFC, em Florianópolis, SC, e o segundo em novembro de 2007 na UnB, em Brasília, DF, 
dos quais participou ativamente o coordenador do curso de Pedagogia da UFSJ naquele período, 
docente Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira.  
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perfil para o pedagogo. Este perfil, lembramos mais uma vez, ainda não estava 

definido oficialmente em nenhum documento”, disseram aos autores referindo-se à 

alteração curricular ocorrida em 2003 no curso, antes da instituição das DCNP 

(UFSJ) em 2006, as quais trariam esse perfil mais bem definido. 

 O curso de Pedagogia da UFSJ possui, hoje, um projeto pedagógico 

elaborado com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia (2005) e reformulado em 2010. De acordo com o PPC (Projeto Político 

Curso) atual do curso: 

 

o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
docentes para exercer funções de magistério na Educação Infantil 
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área 
de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos. [...] Neste sentido, o curso 
de Pedagogia em vigor, desde 2003, visa formar um profissional 
habilitado para a: Docência na Educação Infantil e nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental; Gestão Educacional, entendida 
como a organização do trabalho pedagógico em termos de 
planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos 
sistemas de ensino e dos processos educativos formais e não 
formais; Produção e Difusão de conhecimento científico e 
tecnológico do campo educacional (PPC do curso de Pedagogia 
UFSJ, 2010, p. 3, grifos no original). 
 
 

 Pela reforma curricular do curso de Pedagogia da UFSJ, observa-se um elo 

entre o ensino e a prática, buscando formar docentes para atuar nos espaços 

escolares. Contribuindo com esta discussão, Gatti (2010, p. 5) destaca que se 

vivem tensões nas propostas e concretizações da formação inicial de docentes 

com padrões culturais formativos arraigados em conflito com o surgimento de 

novas demandas para o trabalho educacional. Essas tensões se colocam em 

função de contextos sociais e culturais.  

 A busca por um ensino que possa formar docentes para a realidade da 

educação básica, principalmente para a escola pública, vem sendo discutida por 

diversos autores, sendo principalmente a Pedagogia alvo dessa discussão. Neste 

sentido, a questão maior é a articulação entre a teoria e a prática, preconizando 

que o curso possa oferecer aos seus discentes um ensino que abranja a realidade 
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da escola. 

 O Parecer nº 2/2015 do CNE traz: “É indispensável a articulação entre a 

teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no domínio dos 

conhecimentos científicos e didáticos” (Art. 3º, § 5º). Esse Parecer faz parte das 

Diretrizes Curriculares Nacionais instituída para os Cursos de Formação Inicial e 

Continuada para o Magistério da Educação Básica. 

 A importância do curso de Pedagogia em formar profissionais para atuar na 

Educação Básica se torna um compromisso presente no Projeto Pedagógico do 

Curso, no caso, da UFSJ, que se estende com a inserção do profissional no 

mundo do trabalho e, também, no acompanhamento através de pesquisa e 

produção de conhecimentos. 

 Na atualidade, a formação do pedagogo está focada na docência, gestão e 

pesquisa, buscando atrelar a prática pedagógica com a pesquisa em busca de 

novos caminhos. 

Estudaram-se a criação e a evolução do curso de Pedagogia no Brasil e, 

posteriormente, na UFSJ. Viu-se como as DCN foram relevantes no 

direcionamento dos rumos do curso de Pedagogia em âmbitos nacional e local. 

Para complementar, serão focadas, um pouco mais, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e os avanços que elas representaram para a formação de 

docentes de Pedagogia.  

Sabe-se que elas foram instituídas com a aprovação da Resolução CNE/CP 

n° 1, em 15 de maio de 2006 (BRASIL, 2006). A reforma curricular que elas 

efetivaram nos cursos de Pedagogia foram essenciais para configurá-los como 

curso de formação de docentes: 

 

nesta nova disposição, que extingue as antigas habilitações 
(administração, supervisão, orientação e inspeção), a formação 
volta-se para a docência compreendida como: uma ação educativa 
individual e coletiva, articulada e integradora, consciente e 
planejada aplicada e avaliada sistematicamente, efetivamente 
direcionada, socialmente contextualizada, politicamente 
comprometida, eticamente identificada e assumida, 
epistemologicamente embasada para o ensino, o estudo, a 
pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos, a extensão, a 
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gestão democrática de todos os processos educativos da 
sociedade dentro e fora da escola (BRASIL, 2006). 

 

Com as DCN, ficou claro que o curso de Licenciatura em Pedagogia tem 

por principal foco a formação de docentes para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Eles podem atuar, 

também, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e na Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais 

estejam previstos conhecimentos pedagógicos como supervisão e orientação. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Pedagogia trazem à tona, assim, a 

discussão sobre o perfil do graduado em Pedagogia, frisando que o curso é uma 

“licenciatura” e o campo de atuação do pedagogo é a Educação Básica com uma 

formação teórica e prática mais sólida e o desenvolvimento de um profissional 

competente. 

 Abreu e Oliveira (2010 p.8) trazem conceitos fundamentais nesse sentido, 

mostrando, por exemplo, que a reforma universitária empreendida pelo Governo 

Militar (1969) trouxe a descaracterização do pedagogo em face da sua atuação 

nos espaços escolares. Com as DCN, foi possível resgatar esse perfil para o 

pedagogo bem como o relevante aspecto do pedagogo como um pesquisador do 

campo da Educação: 

 

quando pensamos o pedagogo como docente e estabelecemos a 
docência como base de sua formação, esta postura se deve, entre 
outros motivos, à visão do pedagogo engendrada pelas 
habilitações criadas pelo Parecer 252/69, de Valnir Chagas. No 
âmbito da reforma universitária realizada pelos militares em 1968, 
o pedagogo, em muitas escolas e espaços educativos, não era 
visto como um docente, mas como guardião da ideologia militar e 
desenvolvimentista para a educação. A figura do gestor, por sua 
vez, confronta a diversidade de profissionais a ser formada pelo 
curso (supervisor, orientador, inspetor e administrador escolar), 
que dificulta a construção de uma identidade para o pedagogo, 
diluída entre tantas habilitações. Por fim, ao defini-lo como um 
pesquisador do campo educacional, queremos valorizar a 
pesquisa na formação do pedagogo, docente e gestor, como um 
caminho para darmos consistência epistemológica à pedagogia e 
escaparmos da armadilha do aplicacionismo em educação, no qual 
se toma uma teoria que surgiu em outra prática e aplica-se à 
nossa como se fosse uma receita. Inserir a pesquisa como 
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princípio formativo do pedagogo contribui para que ele se torne 
alguém que pensa o que faz e procura fazer o que pensa. 
Visamos, aí, o entrelaçamento, a partir da própria ação educativa, 
da experiência e da expressão, num reenvio constante de uma à 
outra (DCN 2006 p. 7). 
 

 Foram as Diretrizes Curriculares as responsáveis por organizar esses 

aspectos no Projeto Pedagógico do Curso (2010) com suas competências e 

habilidades.  

 Da mesma forma, no artigo 6º da Resolução CNE/CP nº 01/20068, ficou 

clara a estrutura do curso: 

 

I – um núcleo de estudos básicos que considere diversidade e a 
multiculturalidade da sociedade brasileira;  
II – um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos 
voltados às áreas de atuação profissional, priorizadas pelo projeto 
pedagógico das instituições;  
III – um núcleo de estudos integradores que proporcione 
enriquecimento curricular e compreenda a participação em 
seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação 
científica, monitoria e extensão, participação em atividades 
práticas nas mais diferentes áreas do campo educacional e em 
atividades de comunicação e expressão cultural. 
 

 Com isso, a base curricular do curso de Pedagogia se tornou mais 

amplificada e participativa com os diversos conhecimentos presentes nas 

epistemologias: 

 

em conformidade com as novas diretrizes, as atividades 
curriculares do Curso estão divididas pelos três núcleos 
constituintes: Núcleo de Estudos Básicos, com as atividades de 
fundamentos e de preparação técnica para o exercício da 
docência; Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de 
Estudos, que se relaciona com as prioridades e especificidades 
do Projeto Pedagógico do Curso, sempre inseridas pelas 
demandas sociais; Núcleo de Estudos Integradores, composto 
pelas atividades voltadas para a pesquisa, as práticas 
pedagógicas e os estágios supervisionados (PPC, 2010, p. 7). 

 

                                                 
8 Refere-se, aqui, ao Parecer do CNE de 2006, uma vez que o curso de Pedagogia da UFSJ não 
fez alterações no currículo a partir do Parecer mais recente do CNE – 02/2015 –, visto que o curso 
já atendia às exigências trazidas pelo novo dispositivo normativo. 
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 O curso de Pedagogia articula-se com os Programas de Pós-graduação 

presentes na UFSJ como forma integrada de aprimorar a docência, a pesquisa e 

extensão. Integra, ainda, a participação nos programas PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e Residência Pedagógica, além de 

oferecer anualmente, ao longo de todo o curso, possibilidades de Iniciação 

Científica com ou sem bolsa de fomento. 

 Detendo-se mais um pouco nos programas PIBID e Residência 

Pedagógica, que estão presentes hoje na formação dos discentes da UFSJ desde 

o primeiro ano de curso, percebe-se que o PIBID tem por objetivos: 

 

art. 4º [...] I - incentivar a formação de docentes em nível superior 
para a educação básica; II - contribuir para a valorização do 
magistério; III - elevar a qualidade da formação inicial de docentes 
nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; IV - inserir os licenciandos 
no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; V - 
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
docentes como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias 
à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 
acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2019, p. 2). 
 
 

 Já o Programa de Residência Pedagógica tem por objetivo levar o 

aperfeiçoamento do estágio curricular, promovendo a inserção dos discentes que 

estejam cursando a metade do curso, a partir do 4º período, em escolas de 

Educação Básica, que possam proporcionar melhor interação com a realidade 

escolar. 

 Na Portaria nº 259 (BRASIL, 2019, p. 2), são elencados os objetivos da 

Residência Pedagógica: 

 

art. 5º São objetivos do Programa de Residência Pedagógica: I - 
incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica, conduzindo o licenciando a exercitar de forma 
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ativa a relação entre teoria e prática profissional docente; II - 
promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas 
dos cursos de licenciatura às orientações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC); III - fortalecer e ampliar a relação entre 
as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas públicas de 
educação básica para a formação inicial de docentes da educação 
básica; e IV - fortalecer o papel das redes de ensino na formação 
de futuros docentes. 

 

 Nesses dois programas, são feitas parcerias da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com as Universidades e 

destas com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, para serem 

disponibilizados os acessos às escolas públicas, que serão escolas parceiras na 

realização dos programas. 

 Ao longo da pesquisa pretendemos ouvir discentes que participam dos 

projetos PIBID e Residência Pedagógica em Pedagogia como forma de conhecer 

a relação dos projetos com a formação do pedagogo. 

 Os discentes são selecionados pelo docente da universidade responsável 

pelo Programa, a fim de iniciarem suas atividades na escola. Na escola, por sua 

vez, são recepcionados pelo diretor e pelo supervisor e estarão em contato mais 

íntimo com o docente regente de sala de aula ou os docentes regentes de aulas, e 

um preceptor ou supervisor acompanha o trabalho dos discentes. 

 Os discentes selecionados poderão atuar no PIBID e/ou na Residência 

Pedagógica por até 18 meses. Eles recebem uma bolsa com o valor atualizado 

(2019) de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e têm estas obrigações a serem 

cumpridas conforme o artigo 44 da Portaria nº 259 (BRASIL, 2019, p. 17): 

 

a) participar das atividades definidas pelo projeto; b) dedicar-se no 
período de vinculação ao projeto sem prejuízo do cumprimento de 
seus compromissos regulares como discente, observando a carga 
horária definida em edital; c) informar imediatamente ao 
coordenador de área qualquer irregularidade no recebimento de 
sua bolsa; d) registrar e sistematizar as ações desenvolvidas 
durante sua participação no projeto; e) apresentar formalmente os 
resultados parciais e finais de seu trabalho, divulgando-os em 
eventos sobre formação de docentes da educação básica; f) 
possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico 
escolar, consoante as normas da IES; g) participar das atividades 
de acompanhamento e avaliação definidas pela Capes.  
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 Pode-se afirmar que, de certa forma, foi um grande avanço a instituição 

desses Programas para a articulação teoria e prática na formação docente. No 

caso do PIBID, já existem diversos artigos e dissertações que buscam mostrar 

como o Programa contribui de forma positiva para que os discentes, ao final do 

curso e no início da carreira docente, demonstrem melhor adaptação ao mundo da 

escola básica devido à sua vivência, trabalho e pesquisa junto ao Programa. 

 Ainda, os Programas PIBID e Residência Pedagógica contribuem para que 

a própria escola, por intermédio do seu corpo docente, tenha contato com 

graduandos de Pedagogia, atuando, assim, como uma forma de troca de 

conhecimentos, lembrando que esses Programas, também, estão presentes em 

outros cursos de graduação.  

 Prosseguindo, o curso de Pedagogia, com a Reforma Curricular, apresenta 

a grade curricular aprovada em 2010 conforme o Quadro 1. 

Quadro 1 - Demonstrativo das disciplinas presentes na Res. CN/CP 01 de 

2006 

 UNIDADES CURRICULARES CARGA 
HORÁRIA 
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 NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS (NEB) 
Organização e Política da Educação Brasileira                                                                       
História da Educação I  
História da Educação II 
Psicologia da Educação  
Desenvolvimento e Aprendizagem  
Cotidiano Escolar 
Organização do Trabalho Acadêmico 
Filosofia da Educação I  
Filosofia da Educação II  
Sociologia da Educação I 
Sociologia da Educação II  
Educação Inclusiva  
Teorias Curriculares  
Didática                                                                                                                     
Gestão Educacional I 
Gestão Educacional II  
Fundamentos e Didática da Educação Infantil I  
Fundamentos e Didática da Educação Infantil II  
Fundamentos e Didática da História  
Fundamentos e Didática da Língua Portuguesa  
Fundamentos e Didática da Alfabetização  
Fundamentos e Didática da Arte- Educação  
Fundamentos e Didática da Geografia 
Fundamentos e Didática da Matemática  
Fundamentos e Didática da Educação Física 
Fundamentos e Didática de Ciências Naturais 
 

            
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
36h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
36h 
36h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
72h 
 

                 SUBTOTAL 1764h 
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 NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE 
ESTUDOS (NADE) 
 
Currículo e Planejamento na Educação Infantil                                                                    
Currículo e Planejamento nos anos iniciais do Ensino Fundamental                       
Avaliação Educacional  
Práticas de Avaliação na Educação Infantil  
Práticas de Avaliação nos anos iniciais do Ensino Fundamental  
Educação Ambiental  
Literatura Infantil 
Ludicidade e Desenvolvimento Infantil  
Educação de Jovens e Adultos  
Eletivas  
Tópicos Especiais em Educação I  
Tópicos Especiais em Educação II 
Estágio Supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental I  
Estágio Supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental II  
Estágio Supervisionado em Educação Infantil I  
Estágio Supervisionado em Educação Infantil II  
Estágio Supervisionado em Gestão Educacional I 
Estágio Supervisionado em Gestão Educacional II  
 

 
 
 
 
36h 
36h 
36h 
36h 
36h 
72h 
72h 
72h 
72h 
144h 
36h 
36h 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
 
 
 
 
 
 

SUBTOTAL 1116h 
 NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES (NEI) 

Pesquisa e Prática Pedagógica I                                                                                              
Pesquisa e Prática Pedagógica II  
Pesquisa e Prática Pedagógica III  
Seminários de Pesquisa e Prática Pedagógica 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais  
 
 

 
72h 
72h 
72h 
72h 
300h 
100h 

                    SUBTOTAL 688h 
                    TOTAL 3568h 
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Os discentes deverão escolher, ainda, quatro unidades curriculares de 36 

horas para cursarem como disciplinas eletivas dentro dos temas a seguir (2006)9: 

1- Educação e Movimentos Sociais 

2- Educação e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

3- Interdisciplinaridade e Educação 

4- Especificidades da Escola Rural 

5- História da Educação Regional 

6- Introdução à Informática na Educação 

7- Bioexpressão 

8- Diversidade Cultural e Educação 

9- Ritmo, Música e Movimento 

10- Musicalização na Infância 

11- Primeiros Socorros no Atendimento a Crianças 

12- Aspectos Biológicos da Aprendizagem 

13- Jogos e Brincadeiras na Infância 

14- Expressão Criativa na Infância 

15- Português Instrumental 

16- História e Cultura Afro-brasileira 

17- Educação para a Morte 

18- Escola e Violência 

19- Educação Ético-estética 

20- Educação a Distância 

21- Estatística Aplicada à Educação 

  

 Com as informações obtidas mediante o documento da Reforma Curricular 

do curso de Pedagogia (2010), foi possível compreender que o currículo do curso 

corrobora ações pedagógicas mais específicas ligadas à produção do 

conhecimento científico, à interdisciplinaridade e à formação do pedagogo para 

                                                 
9
 É importante esclarecer que o quadro de disciplinas eletivas pode passar por alterações de 

acordo com a oferta de disciplinas que o docente queira priorizar, sendo possível a inserção de 
outras opções que não constem nesse quadro inicial. 
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atuar em espaços escolares e com a consciência das diversas temáticas 

presentes na sociedade; como exemplos: a violência escolar e a valorização da 

cultura dentro e fora dos espaços escolares.  

 Com o estudo do curso de Pedagogia da UFSJ, sua trajetória e 

configuração através da grade curricular, é possível conhecer os saberes 

mobilizados por ele. Estes saberes estão presentes na prática educativa. Ao longo 

desta pesquisa, apresentou-se a Pedagogia como um tipo específico de Ciência 

da Educação, como ela interage com as outras ciências e a sua base 

epistemológica, e os saberes que se apresentam nas práticas educativas dos 

pedagogos. 

 Para Pereira e Oliveira (2007, p. 100):  

 
o educador não nasce educador. Também não é o diploma 
recebido após a graduação e a licenciatura que lhe dá esta 
condição. Ele se ‘forma educador’ ao longo de um processo que 
extrapola a Universidade, onde, entretanto, deveria viver 
experiências significativas para seu fazer. 

 

 As disciplinas ofertadas pelo curso de Pedagogia da UFSJ através da 

compreensão da grade curricular têm por objetivo dialogar com os diversos perfis 

de discentes ingressantes no curso, o que será discutido no item 3.3.  

 Analisando a grade curricular, o Núcleo de Estudos Básicos (NEB), com 

carga horária de 1.764 horas, compreende estudos voltados para a aplicação dos 

princípios e concepções de diferentes campos do conhecimento e para a 

especificidade do campo da Pedagogia, objetivando o desenvolvimento das 

pessoas, organizações e sociedade, contemplando a diversidade e a 

multiculturalidade do país com base em literatura, reflexões, estudos e ações 

críticas em face da realidade educacional e desenvolvendo o conhecimento 

científico atrelado aos objetivos do curso.  

 O Projeto Pedagógico do Curso prioriza, pois, a formação do pedagogo de 

forma a contemplar os campos de conhecimentos científicos-tecnológicos e 

educacional. 

  Seguindo a compreensão, o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de 

Estudos (NADE), com 1.116 horas, pretende possibilitar a compreensão sobre 
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processos educativos e de gestão, por meio do Estágio Supervisionado, que torna 

possível o aluno se adequar às diferentes demandas sociais em diversas 

instituições, abrangendo espaços escolares, não escolares, empresariais e 

assistenciais. No estágio supervisionado, valorizou-se a gestão escolar como 

forma de os discentes vivenciarem o cotidiano da Escola Básica na Direção 

Escolar além da Educação Infantil I e II e Ensino Fundamental I e II. 

 Por fim, o Núcleo de Estudos Integradores (NEI), com carga horária de 688 

horas, prioriza os aspectos que proporcionam o enriquecimento curricular, tais 

como seminários e estudos curriculares, projetos de iniciação científica, monitoria 

e extensão, atividades de vivência e estudos, e, ainda, atividades de comunicação 

e expressão cultural, como o PIBID e a Residência Pedagógica e a apresentação 

final pelo aluno do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  Enfim, as unidades 

curriculares de prática pedagógica e pesquisa foram reorganizadas com o intuito 

de incentivar a produção do conhecimento através da pesquisa, levando isso para 

o TCC.  O aluno deve, também, escolher disciplinas eletivas no valor total da 

carga horária de 36 horas cada uma, com temáticas ligadas à Educação e à 

diversidade. 

 Em síntese, o curso configura-se como um dos primeiros da UFSJ com a 

tradição de formar educadores para o mundo do trabalho, para atuarem na 

Educação Básica. E como todo curso nessa área de formação de docentes no 

Brasil, ainda se tem um longo e desafiante caminho a ser percorrido no sentido de 

uma formação efetiva e, de fato, valorizada socialmente. 

 São questões pertinentes de aprofundamento, dos distanciamentos e 

aproximações dos discentes para com o currículo, se a formação está sendo a 

contento ou não, se é geradora de posturas frente aos desafios da sala de aula a 

partir das experiências teórico-práticas e quais saberes esses discentes estão 

produzindo e disseminando na escola, questões para as quais nós voltaremos a 

partir de agora a partir de agora nesta pesquisa, passando antes pelo perfil do 

estudante de Pedagogia na UFSJ nos últimos 5 anos. 

  

 

 



89 
 

 

  

3.3 O perfil dos discentes do curso de Pedagogia da UFSJ : quem são e o  
      que buscam ao ingressarem nesse curso? 
 
 Passa-se, agora, à apresentação de dados longitudinais sobre os discentes 

que têm procurado o curso de Pedagogia da UFSJ nos últimos 5 anos. Esses 

dados foram coletados na disciplina Prática Pedagógica I, a qual os discentes 

cursam assim que ingressam no primeiro período do curso10. 

 Os ingressantes do curso ao cursarem a disciplina Prática Pedagógica I 

respondem a um questionário, o qual é utilizado como técnica que serve para 

coletar as informações da realidade dos graduandos em Pedagogia, buscando, 

assim, obter informações sobre as suas expectativas quanto ao que esperam dele. 

O foco da nossa pesquisa é a turma de 2017, contudo, a intenção em apresentar o 

perfil dos estudantes de Pedagogia por um lapso de tempo maior, tem por objetivo 

perceber o perfil da turma de 2017 num quadro mais amplo, buscando assim 

visualizar se esse perfil destoa ou segue uma constante em relação aos demais 

anos que o antecederam e os que vieram após.  

 Nos gráficos a seguir, são demonstrados os itens constantes no 

questionário e o que cada discente expressou em sua resposta.  O questionário 

composto por 10 questões objetivas e duas questões abertas no marco 

cronológico de 2014 a 2019. 

  

                                                 
10 Agradeço ao docente Dr. Wanderley Cardoso de Oliveira pelo valioso trabalho realizado na 
reunião desses dados – os quais ele vem coletando desde 2014 ao trabalhar a disciplina Prática 
Pedagógica I com os ingressantes – e pela generosa disponibilidade de acesso a esses dados por 
esta pesquisadora.  
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Gráfico 1 – Título da figura SEXO 
 

Sexo: o sexo feminino é predominante no Curso de Pedagogia, embora de 2016 
em diante, tenha havido um aumento nas matrículas do gênero masculino. 

 

Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 
2014 a 2019. 

 
Gráfico 2 – Título da figura FAIXA ETÁRIA 

Faixa etária: a faixa etária, segundo o gráfico, é equilibrada, sendo que o curso de 
Pedagogia da UFSJ presencial se caracteriza como um curso jovem, no qual tem 
predominado a faixa etária entre 19 e 24 anos. 

 
Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 2014 a 2019. 
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Gráfico 3 – Título da figura ESTADO CIVIL 
 
Estado Civil:  de acordo com esse gráfico, predomina solteira como estado civil, o 
que caracteriza o perfil de mulheres solteiras como majoritário no curso nos 
últimos anos. 

 

Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 
2014 a 2019. 

 
Gráfico 4 – Título da figura TRABALHO 

 

Trabalho: no quesito trabalho, de 2016 em diante, percebe-se que os 
ingressantes estão tendo mais acesso ao mundo do trabalho, o que, também, os 
caracteriza como discentes trabalhadores, considerando ainda que se trata de um 
curso noturno. 

 

 

Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 2014 a 2019. 
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Gráfico 5 – Título da figura ENSINO MÉDIO 
 

Ensino Médio: destaca-se a predominância elevada de discentes oriundos de 
escola pública. 

 

Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 
2014 a 2019. 

 

Gráfico 6 – Título da figura PRÉ-ENEM 
Pré-ENEM: a maioria dos discentes que ingressou no curso de Pedagogia não 
cursou um pré-ENEM; ou seja, um curso preparatório. 
 

 

Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 
2014 a 2019. 
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Gráfico 7 – Título da figura COMPUTADOR/INTERNET 
 

Uso de computador e Internet: a maioria dos ingressantes utiliza a internet e o 
computador. 

 

Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 
2014 a 2019. 

 

Gráfico 8 – Título da figura ESCOLARIDADE PATERNA 
 

Escolaridade Paterna:  a escolaridade paterna é um dado que se releva, visto 
que, no período questão de pesquisa, essa escolaridade teve um aumento 
significativo dos cursos em nível superior. 

 

Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de 
2014 a 2019. 
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Gráfico 9 – Título da figura ESCOLARIDADE MATERNA 
 
Escolaridade Materna: igualmente, a escolaridade materna ao longo dos anos 
tem aumentado, refletindo que essa escolaridade, também, teve alterações 
expressivas nesse sentido. 
 

 

       Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de  
2014 a 2019. 

 
Gráfico 10 – Título da figura RENDA FAMILIAR 
 

Renda familiar: a renda familiar dos ingressantes no curso de Pedagogia 
permaneceu sem alterações consideráveis ao longo dos últimos anos, fixando-se 
no patamar de até cinco salários mínimos. 
 

 
                 Fonte: dados obtidos a partir dos questionários do período de  

2014 a 2019. 
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    3.3.1 Compreensão dos gráficos: o perfil da turma de 2017 

 

Primeiramente, os gráficos demonstram o perfil dos discentes no período de 

2014 a 2019. Trazendo o foco para a turma de ingressantes do ano de 2017, 

temos que predomina: 

Sexo: público feminino; 

Faixa etária: 20 a 24 anos; 

Estado civil: Solteiras; 

Trabalho: A maioria “sim”; 

Ensino Médio: Escola pública; 

Pré-enem:  Não cursou; 

Internet: Usa; 

Escolaridade Paterna: Até 4ª série; 

Escolaridade Materna: Até 2º grau; 

Renda familiar: Até 5 salários mínimos. 

Refletindo sobre esse perfil dos discentes, percebe-se que o curso de 

Pedagogia da UFSJ atende a discentes com condições sociais em que se 

destaca: a baixa escolaridade parental, o vínculo anterior com o ensino público, a 

baixa renda familiar e serem turmas jovens, predominantemente femininas. 

A partir das respostas aos itens do questionário foi possível obter o perfil 

dos discentes, conforme compartilhado acima. Com base nesse perfil, voltamo-

nos para a análise das respostas dadas às duas questões abertas que tratam das 

expectativas com a realização do curso. 

O critério de seleção das falas foi feito pela relevância das respostas de 

acordo com o assunto da pesquisa e pela diferença de ideias expostas, optou-se 

por usar as falas diferenciadas, já que havia muitas com o teor parecido. 

Os discentes que responderam as questões do questionário foram 

denominados por letras alfabéticas para preservar a identidade e na época era 

facultado a não identificação ao responder as questões do questionário e assim 

diversos não se identificaram. 
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 Turma de 2017 

 

A primeira pergunta: Por que você escolheu fazer o curso de 

Pedagogia? 

 Aluno(a) A: “A minha opção para cursar Pedagogia foi por causa que 

sempre ouvi na minha família que ser docente era bom e gratificante”. 

 Aluno)a) B: “Quando vim morar em São João del-Rei, eu não sabia ao 

certo qual curso iria cursar, mas como eu queria ser docente, investi na Pedagogia 

e acredito que não errei”. 

 Aluno(a) C: “A minha vontade sempre foi trabalhar em escola com 

crianças, adoro livros e bibliotecas e salas de aula, daí estou aqui no curso”. 

 Aluno(a) D: “Minha primeira graduação foi em outra área, mas sempre me 

interessei pela área de educação. Por isso, escolhi agora a Pedagogia.” 

 Aluno(a) E: “Eu queria experimentar como é a Universidade e o ambiente 

acadêmico e sempre tive muito interesse pela educação, tendo minha família com 

diversos professores.” 

 Aluno(a) F: “Escolhi fazer o curso de Pedagogia, pois, depois de ter me 

formado em outra área, de exatas e já também trabalhei em empresas onde não 

havia humanidade. Decidi trabalhar com crianças em ambientes escolares e assim 

a Pedagogia foi o meu caminho.” 

 Aluno(a) G: “Desejava ser educador, professor e construir conhecimentos 

em educação.” 

 Aluno(a) H: “Interação, luz e esperança.” 

 Aluno(a) I: “Pois queria trabalhar com crianças e vi no curso de pedagogia 

essas qualidades da Pedagogia.” 

 Aluno(a)J: “Acredito que o curso irá agregar em minha vida pessoal e 

profissional.” 

 Aluno(a) K: “Foi a área que me identifiquei por haver envolvimento social.” 

 Aluno(a) L: “Tenho formação em outro curso, porém o curso de Pedagogia 

é um caminho para eu estudar no futuro um mestrado.” 

 Aluno(a) M: “Apesar de ter familiares com formação em Pedagogia, minha 
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primeira opção não foi Pedagogia, foi na área de Biologia, mas não consegui, 

então consegui em Pedagogia, já estou vivendo. 

 Aluno(a) N: “Foi o desejo de estudar um curso de ensino para as crianças, 

gosto da educação infantil”. 

 Aluno(a) O: “Porque é o curso mais próximo do curso que eu pretendo 

fazer- psicologia.” 

 Aluno(a) P: “Escolhi fazer o curso de Pedagogia por me identificar muito 

com a área da educação.” 

 Aluno(a) Q: “Porque quero dar aula para as crianças, tenho parentes que 

são professores.” 

 Aluno(a) R: “Porque acredito na docência como agente transformador na 

sociedade.” 

 Aluno(a) S: “Busca da empregabilidade.” 

 Aluno(a) T:  “Foi um dos poucos cursos que tem credibilidade na área de 

educação de crianças.” 

 Aluno(a) U: “Me identifiquei com o curso e por isto estou cursando.” 

 Aluno(a) V: “Eu escolhi o curso de Pedagogia pelo fato que eu preciso de 

uma faculdade mais perto de casa”. 

 Aluno(a) W: “Porque gosto de me relacionar com a educação e gosto de 

ensinar.” 

 Aluno(a) X: “Me identifiquei com a segunda graduação em Pedagogia, me 

acrescentando nos meus conhecimentos”. 

 Aluno(a) Y: “Porque eu acredito que a educação é a base para formar 

pessoas que possam contribuir na humanidade.” 

 Aluno(a) Z: “Por ser um curso próximo da Psicologia ou Filosofia. Mas 

estou gostando muito do curso’.” 

  
Na segunda pergunta: Quais as expectativas com o curso de 

Pedagogia?  
  

 Aluno(a) A: “Acredito que o curso de Pedagogia irá contribuir com 

conteúdos para o meu crescimento profissional como docente e como quem 
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pesquisa sobre educação”. 

 Aluno(a) B: “Quais suas expectativas com o curso de Pedagogia? Atualizar 

meus conhecimentos, aprender coisas novas, aperfeiçoar. 

 Aluno(a) C: “Pretendo seguir a carreira acadêmica e fazer pesquisas na 

área da educação para melhora-la.” 

 Aluno(a) D: “Desde o ingresso no curso eu já cresci bastante 

intelectualmente e espero crescer mais.” 

 Aluno(a) E: “Uma ótima oportunidade para mim em cursar Pedagogia.” 

 Aluno(a) F: “Construir conhecimentos em educação.” 

 Aluno(a) G:  “Me tornar uma boa educadora.” 

 Aluno(a) H: “Seja a contento.” 

 Aluno(a) I: “Obter uma boa base no curso e exercer a profissão de forma 

digna.” 

 Aluno(a) J: “Pretendo obter uma boa aprendizagem e tornar uma 

educadora competente na educação, aproveitando o estudo das disciplinas.” 

 Aluno(a) K: “Espero ter uma aprendizagem muito boa no sentido de ter 

disciplinas que me ajude a ir para a profissão de pedagogo ao final e vencer os 

obstáculos da profissão.” 

 Aluno(a) L: “Pretendo me desenvolver profissionalmente a partir do estudo 

no curso, dedicando a ele e fazendo todas as atividades do curso.” 

 Aluno(a) M: “ Desejo estudar no curso para dedicar o trabalho à educação.”

 Aluno(a) N: “Obter uma aprendizagem eficiente e me tornar uma 

educadora cidadã.” 

 Aluno(a) O:  “Conseguir aprender o máximo possível e se possível, 

adiantar algumas das disciplinas para concluir mais rápido o curso.” 

 Aluno(a) P: “Me sinto bastante preparada para concluir o curso.” 

 Aluno(a) Q: “Espero aprender da melhor maneira possível”. 

 Aluno(a) R: “Adquirir o máximo de conhecimentos teóricos e práticos para 

enriquecer a formação.” 

 Aluno(a) S: “Desejo me formar e conseguir um emprego na área da 

educação.” 
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 Aluno(a) T:    “O curso irá me ajudar na carreira.” 

 Aluno(a) U:  “Eu espero que o curso me ajude muito em conseguir uma 

colocação no mundo do trabalho.” 

 Aluno(a) V:  “O curso será o caminho para outros estudos.” 

 Aluno(a) W:  “O curso me dará visão para enxergar a realidade da escola e 

dos professores.” 

 Aluno(a) X: “Crescer na aprendizagem no curso e como uma pessoa que 

entende a educação e ajuda na aprendizagem.” 

 Aluno(a) Y:  “Que o curso tenha um conteúdo que me ajuda a refletir sobre 

o ser professor e trabalhar na educação.” 

 Aluno(a) Z: “Pedagogia é um curso que não escolhi de primeira mas estou 

gostando muito e quero termina-lo e trabalhar na área.” 

 Passa-se, agora, à compreensão das duas perguntas abertas, analisando 

cada uma e o que ficou claro nas respostas. Na primeira pergunta: Por que você 

escolheu fazer o curso de Pedagogia? É possível identificar que se destacam:  

 - O desejo de trabalhar como docente(a) na Educação Básica; 

- A busca por uma segunda graduação, de discentes oriundos de outras 

licenciaturas nas áreas de Exatas ou Biológicas, constituindo, assim, o 

curso de Pedagogia como uma opção viável para enfrentar o mundo do 

trabalho, visto a sua maior possibilidade de empregabilidade; 

- A opção influenciada por familiares que já atuavam como pedagogos, a 

exemplo mães, pais, irmãos e tios; 

- O desejo de trabalhar com crianças, especificamente as da Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; 

- A influência de docentes do Ensino Médio, principalmente do 3º ano 

(turma concluintes); 

 - A ideia preestabelecida de que “docentes não ficam desempregados”; 

- E o ingresso no curso com uma segunda opção em razão da lógica de 

seleção do SISU11. 

                                                 
11

 SISU é o Sistema de Seleção Unificada. Todo semestre, o SISU abre inscrições para vagas em 
universidades públicas. O processo do SISU é totalmente informatizado e usa a nota do ENEM 
para classificar os candidatos, que não precisam fazer o vestibular tradicional. 
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 Na segunda pergunta – Quais as expectativas com o curso de Pedagogia?, 

identificamos como predominantes:  

 - Obter uma formação eficaz; 

- Conseguir compreender todos os conteúdos e conseguir aplicá-los na 

profissão de pedagogo; 

 - Abrir portas para empregos na área de Educação; 

 - Aprender e desenvolver a melhor didática para ensinar as crianças; 

 - Conseguir conhecimentos teóricos para ensinar as crianças; 

 - Aprender novidades e ter sucesso na profissão; 

-  Tornar-se educador humanizado para lidar com as demandas presentes 

na Escola Básica; 

- E aproveitar o curso na sua totalidade e prosseguir nos estudos como 

ingressar no Mestrado. 

 Pelas respostas, torna-se evidente a influência considerável de parentes e 

pessoas próximas aos discentes ingressantes no momento da escolha do curso, o 

que traz um dado interessante, o qual destaca a tendência de que profissionais 

que já atuam nessas áreas continuem considerando que sua profissão seja uma 

boa escolha para seus familiares mais jovens e em processo de formação. Por 

outro lado, esse dado, também, demonstra que os discentes que têm procurado o 

curso de Pedagogia da UFSJ pertencem, de certa forma, a famílias atuantes no 

ensino básico ou superior, trazendo, assim, uma certa “cultura familiar de 

profissionais do ensino”. Considera-se que essa característica irá ajudar a 

compreender os demais dados que esta pesquisa irá recolher ao longo do 

desenvolvimento das outras etapas que estão em preparação com os discentes no 

processo final de formação (turma de 2017 no 7º período, considerando o 2º 

semestre de 2020).   

 Nas narrativas investigadas, ficou evidenciado que a busca por um 

emprego e estabilidade profissional são, também, motivações para cursar 

Pedagogia. Os discentes ingressantes da turma de 2017 demostraram uma 

expectativa positiva, de esperança na empregabilidade do curso, dando a 
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entender que ele pode oferecer um caminho de sucesso a seguir após a 

formatura. Outro elemento que se destaca nas respostas é a expectativa de uma 

formação eficiente que seja capaz de munir os alunos para a resolução dos 

“problemas da educação”, dito de forma genérica por eles. O que demonstra ainda 

uma percepção individualizada e pontual, de certa forma ingênua, de que os 

“problemas da educação” possam ser resolvidos pelo indivíduo e sua boa 

formação. A questão estrutural e política desses “problemas” não transpasse 

ainda nessa percepção inicial dos ingressantes.   

 A partir deste ponto, seguimos para os dados coletados nas entrevistas 

realizadas com esses mesmos alunos, já em 2020, após quase 4 anos de curso e 

agora na posição de concluintes. Os alunos responderam seis questões 

semiestruturadas, com as quais se buscou conhecer as impressões finais sobre o 

curso e suas sugestões para ele. 
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4   A VOZ DISCENTE NO CURSO DE PEDAGOGIA: SABERES EM  
     APROPRIAÇÃO 
 

 O presente capítulo traz as impressões dos discentes do 7º período/2020 

do curso de Pedagogia da UFSJ, a partir de dados coletados em entrevista 

semiestruturada. 

 Conversar com os discentes do 7º período do ano letivo de 2020 permitiu a 

compreensão de suas trajetórias desde 2017 e a aproximação do nosso objeto de 

estudo em sua complexidade. Estar no campo de pesquisa foi conhecer a 

realidade além da teoria e se situar nos lugares de vozes dos discentes. 

 A partir das trajetórias dos ingressantes em 2017, foi possível perceber o 

que ficou e o que se alterou nas expectativas iniciais apresentadas anteriormente. 

Pierre Bourdieu descreve que uma “trajetória é como uma série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente num espaço que ele é próprio, 

um devir, estando discente a incessantes transformações” (2006, p.189). 

 Tratar as trajetórias representa uma aproximação com a realidade dos 

discentes, compreendendo o lugar deles enquanto aprendizes e buscando um 

olhar sobre os problemas e caminhos advindos dessa formação. 

 Segundo Saviani (2008): 

 
de fato, a ação de ensinar implica que algo seja ensinado a 
alguém. Portanto, deveríamos dizer que “ensinamos matérias às 
crianças”, não fazendo sentido a afirmação de que “ensinamos 
crianças, não matérias”, do mesmo modo que seria sem sentido 
afirmar que “ensinamos matérias não crianças”.(p.146) 

 
 Esta citação se levada para o campo dos discursos produzidos a partir da 

entrevista retrata, de forma bem clara, a posição dos entrevistados quanto ao 

campo da Pedagogia e a preocupação em ensinar discentes e não somente se 

fixar em matérias. Alguns discursos dos entrevistados resgatam esta ideia 

claramente, em que o processo de aprendizagem foi voltado para ensinar crianças 

(seres humanos) até porque existem espaços não escolares com este contato 

com elas, em uma relação de ensinar e aprender mais dialógica e humanizada. 

Assim, não poderíamos deixar de trazer Paulo Freire (1967) que nos fala 

em sua obra Pedagogia da Autonomia sobre uma “boniteza de ser gente, da 
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boniteza de ser docente (p.67). E “ensinar e aprender não podem dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria” (p.160). 

 Boniteza presente nas vozes, nos anseios e até nas sugestões em tons de 

crítica que ficou demonstrado ao final da entrevista.  

Discursos bonitos de se lerem, com algumas palavras fortes e 

determinantes sobre a trajetória no curso de Pedagogia, palavras que foram 

importantes a partir da escuta de cada participante da entrevista, como a 

motivação para com o curso, da satisfação, das dificuldades, das sugestões das 

impressões que ficaram do curso e também das mudanças no sentido das 

necessidades expressadas por eles. 

 O olhar dos discentes do curso foi importante para se compreender a 

realidade de cada um(a) frente ao que aprendeu, desaprendeu e reaprendeu.   

 Todo o percurso teórico da pesquisa remeteu a ideia de que os processos 

formativos dos pedagogos devem e podem se constituir em projetos 

emancipatórios, críticos, promissores e comprometidos com a realidade do chão 

da  

escola básica ou mesmo de outros espaços não escolares, estando no caminho 

da democratização cultural, social e econômica.  E para que esse seja a escola e 

o elo com o lugar da Universidade é necessário que aconteça pesquisas com esse 

viés de ouvir os discentes, de perceber suas posturas e interesses, debruçar sobre 

os dados coletados de sua formação e a partir desse olhar seguir em busca por 

uma formação mais justa e igualitária e lutar por políticas públicas voltadas para 

dar condições aos discentes do curso de terem mais participação nos programas 

de iniciação científica ofertado pela Universidade. 

 

4.1 A pesquisa: etapa de ouvir os discentes através da entrevista com  
      questões semiestruturadas  

 

Definindo, a pesquisa qualitativa é construída a partir dos próprios 

discentes, o pesquisador deve decifrar o significado profundo da ação humana e 

não somente descrever em sua pesquisa as respostas obtidas. Porque as 

respostas são vozes, anseios cobertos de emoção. 
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Podemos definir a entrevista como um “encontro entre duas pessoas, a fim 

de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto” 

(MARCONI & LAKATOS, 1999, p. 94). 

As características da pesquisa qualitativa estão focadas na imersão do 

pesquisador no lugar da pesquisa, no contexto e neste campo os discentes são os 

protagonistas, os resultados como fruto de um trabalho coletivo resultante da 

dinâmica entre pesquisador e pesquisado, com a aceitação dos fenômenos e 

ocultamentos e desdobramentos. 

A entrevista complementa as observações visuais ou interativa, ou seja, 

permite obter informação que não foi possível obter a partir delas. Têm como 

principal objetivo explicar o ponto de vista dos participantes, “como pensam, 

interpretam ou explicam o seu comportamento no contexto natural em estudo” 

(COUTINHO, 2011, p.291). A entrevista pode ser realizada individualmente ou em 

grupo. Quando a informação que se pretende recolher é considerada “chave” para 

o objeto de estudo, realiza-se uma entrevista individual. Quando se pretende 

conhecer a história pessoal dos participantes, a entrevista é conduzida em grupo 

para que se consiga captar uma melhor compreensão do fenômeno (IDEM, 2011, 

p.292). 

Complementando a ideia anterior,  

entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear 
práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 
sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os 
conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. 
Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao 
pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 
coletando indícios dos modos como cada um daqueles discentes 
percebe e significa sua realidade e levantando informações 
consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica 
que preside as relações que se estabelecem no interior daquele 
grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros 
instrumentos de coleta de dados. (DUARTE, 2004, p.215) 
 

 Com esta concepção, na presente pesquisa, a entrevista assumiu um 

importante momento de ouvir os discentes, com suas vozes sobre a trajetória no 

curso de Pedagogia, proporcionando assim, uma melhor visão acerca de suas 

impressões quanto ao curso de Pedagogia.   
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O número de discentes matriculados na turma do 1º período na disciplina 

Prática Pedagógica I em 2017 foi de cinquenta (50) discentes e o número de 

discentes matriculados na disciplina Literatura Infantil em 2020 no 7º período foi 

de trinta e seis (36) discentes. Esse paralelo entre os ingressantes de 2017 e os 

concluintes de 2020 é um dado importante, porque uma parte significativa de 

discentes que ingressam no curso de Pedagogia, cerca de quase 30%, não 

chegaram ao final do curso. Uma das razões desse fato se dá uma vez que no 1º 

período, em muitos casos, os alunos estão ingressando em sua 2ª opção no SISU 

e aguardam vaga em outro curso e são transferidos após um semestre letivo. 

Alguns ainda, são desistentes por motivos diversos, os quais não serão tratados 

na pesquisa, neste momento. 

A entrevista ocorreu com 10 discentes, cerca de trinta por centro (30%) dos 

matriculados no 7º período.   

 

4.2 A entrevista  

O planejamento e a metodologia da entrevista foram organizados seguindo 

os passos: 

- O planejamento da entrevista foi feito através da elaboração das questões, 

no caso seis (6), cujo teor estava focado na trajetória dos discentes no curso de 

Pedagogia. 

- Simultaneamente, foi feito o acompanhamento da Disciplina Literatura 

Infantil, do 7º período coordenada pela professora Dra. Rosângela Branca. A 

disciplina iniciou em agosto de 2020 e terminou em novembro de 2020. Os 

encontros ocorreram a cada segunda-feira e a presença dos discentes foram 

praticamente de 80% a 90% de forma remota, sendo usado o Google Meet para 

acessar as aulas e a interação da pesquisadora com os discentes e docente da 

disciplina. O objetivo do acompanhamento da disciplina foi a interação da 

pesquisadora com os alunos da turma do 7º período, a produção de um contato 

informal com os discentes e no final um convite para a participação na pesquisa. 
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Quadro 2 - Aulas na disciplina Literatura Infantil – 7º período/2020 

-  O Convite para a pesquisa foi apresentado aos discentes, junto com a 

proposta da entrevista com as seis (6) questões semiestruturadas. Foi explicado 

todo o contexto da pesquisa e apresentado o TCLE, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, o qual cada participante leu e assinou concordando com as 

regras da pesquisa. O modelo do texto se encontra no APÊNDICE I. 

- Os discentes voluntários que se dispuseram a participar da entrevista 

foram os que cursaram a disciplina Prática Pedagógica I, sob responsabilidade do 

Docente Wanderley Cardoso, no primeiro período letivo de 2017, tendo 

preenchido o questionário aplicado nessa disciplina. Exceção apenas no caso do 

aluno denominado de E(M) que teve uma trajetória diferente, pois ingressou no 

curso na turma de 2016, porém em 2019 foi fazer um estágio docente no exterior 

por um semestre e  após retornou para a UFSJ. 

- Ressalta-se que foi ofertada a participação na entrevista a todos os 

discentes matriculados no 7º período, oriundos da turma de ingressantes de 2017, 

mas o interesse em participar foi de 10 pessoas, que se dispuseram a falar sobre 

as suas impressões.  

A situação de recusas está dentro da normalidade, porque foram 

justificadas por “não estarem aptos a responderem às perguntas e não estarem 
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convictos de suas respostas”, evidenciando que o processo de adesão às 

entrevistas foi democrático e voluntário. 

O método de entrevista em tempos de Ensino Remoto Emergencial12 foi 

realizado através do Aplicativo do Whatzapp e por meio dele foram realizadas as 

entrevistas com os discentes, gravadas em áudios e arquivadas. 

Como os discentes tinham que responder às (seis) 6 questões, foi feita uma 

conversa inicial, dando maiores detalhes da entrevista e depois respondidas uma 

a uma, gravando em áudio as suas respostas.  

A transcrição de áudio para texto foi feita com fidedignidade à fala e 

expressões dos participantes. Lidar com a oralidade é mais do que ouvir e 

transcrever, se constitui em um processo de escuta,  de ouvir e interpretar o tom 

da voz, compreender as pausas e o momento da inserção ou não de vírgulas e 

pontos. 

 No presente processo de entrevista e compreensão, foi seguido o roteiro 

abaixo: 

a) Pré-compreensão: Após os dados coletados, foram organizados os 

materiais disponíveis, como o TCLE, roteiro das questões da entrevista e os 

áudios.   

b) Foi feita uma audição dos áudios e após iniciou-se a transcrição. A 

transcrição foi feita através da escuta e escrita, sendo necessário retornar à 

gravação várias vezes. Existem na atualidade alguns softwares para 

fazerem a transcrição, a autora usou um destes como teste, porém o texto 

extraído não ficou fidedigno, o que se fez optar por uma transcrição manual. 

c) Foram analisadas as vozes, com as informações prestadas, formulando 

assim ideias construídas a partir do material colhido, para uma melhor exploração 

do conteúdo.  

                                                 
12

 O Ensino Remoto Emergencial (ERE) é regulamentado pela resolução UFSJ/Conep n. 007/2020, 
de 03/08/2020. Estão previstos dois semestres de Ensino Remoto Emergencial, de 12 
semanas cada: 1º ERE:  de  14 / 09 / 2020   a   05 / 12 / 2020; 2º ERE:  de  21 / 01 / 2010   a   17 / 
04 / 2021. Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/coped/Res007Conep2020_Regulamenta_Ensino_Remoto_Emergencial_ERE.pdf. 
Acesso em 14/02/2021. 
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  Para ajudar na compreensão dos dados, recorremos à Compreensão 

Textual Discursiva com um viés de compreensão das vozes, que é também uma 

abordagem de compreensão de dados que transita entre a Compreensão de 

Conteúdo e a Compreensão do Discurso.  

 Para que a compreensão dos dados obtidos ao longo da pesquisa se 

efetivasse, o método de compreensão textual discursiva contemplou um 

aprofundamento maior nas respostas dadas pelos entrevistados como uma forma 

de aprofundar nas frases a fim de obter um sentido maior para responder ao 

problema inicial de pesquisa. 

A compreensão textual discursiva mais do que um conjunto de 
procedimentos definidos constitui metodologia aberta, caminho 
para um pensamento investigativo, processo de colocar-se no 
movimento das verdades, participando de sua reconstrução. É 
abordagem claramente incluída em metodologias que se situam 
em um paradigma de pesquisa emergente (SANTOS, 2002). 
 

Assim, no processo de entrevista, aconteceu o movimento de escuta, 

transcrição e compreensão de cada resposta às questões propostas, buscando 

encontrar além das respostas, significados através das palavras tais como 

verbos, adjetivos e substantivos, numa perspectiva decolonial, ao perceber as 

vozes, o processo constituiu em um olhar para o lugar dos entrevistados na 

perspectiva de compreensão a partir de uma Pedagogia para a vida, que verte 

para a vida dos pedagogos. 

 

4.2.1 Discentes da entrevista 

 

Os discentes do 7º período de Pedagogia presencial, turma 2020, 

participaram da pesquisa de forma voluntária, respondendo às (seis) 6 questões 

semiestruturadas. Os participantes da pesquisa se identificaram com nome, curso 

e informaram o número de telefone, no entanto a maioria solicitaram para não 

colocar o nome na entrevista e assim foi adotado pela autora o consenso de não 

colocar os dados dos entrevistados no corpo da entrevista e no relatório. 

 A autora da pesquisa, participou da disciplina Literatura Infantil no 2º 

semestre remoto, devido a Pandemia do Covid-19, com aulas on-line. A 
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observação no acompanhamento dessa disciplina também foi muito importante 

porque aliado à entrevista, auxiliou na coleta de dados, permitindo desenvolver 

uma observação participante, que pode ser definida como   

O processo no qual um investigador estabelece um 
relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo com 
uma associação humana na sua situação natural com o propósito 
de desenvolver um entendimento científico daquele grupo.(May, 
2001, p. 177). 
 

  E assim, trazer clareza para compreender o lugar dos discentes de fato no 

curso. Buscar conhecer esses discentes através do contato através da disciplina 

foi um grande passo em prol de obter as reais impressões deles a respeito do 

curso e ao final se ter uma dimensão do curso, o que transpareceu nas respostas 

da entrevista. 

 A realização da entrevista, conforme citado acima, foi em um ambiente mais 

descontraído, fora da sala de aula (virtual) por estar no período de Ensino Remoto, 

sendo realizada via Whatzapp, os entrevistados demostraram interesse pelo tema 

da pesquisa e se dispuseram a dar respostas mais elaboradas, por terem se 

sentido à vontade para expressar as impressões da trajetória no curso de 

Pedagogia. 

Passamos a compreensão das respostas às questões propostas na 

entrevista, o que dizem os futuros pedagogos e suas impressões.13. 

 

4.3 Compreensão das entrevistas 

 

1- Quais são as suas perspectivas de ingresso no mundo do trabalho na 
área de Pedagogia? 
  
As respostas refletiram uma insegurança quanto ao futuro da atuação do 

pedagogo, no entanto, mesmo com as dificuldades atuais, pensam em atuar em 

sala de aula, atuar em espaços escolares e não escolares, somente dois discentes 

demonstraram interesse em prosseguir para cursar Mestrado e Doutorado.  Tema 

este que poderá ser explorado em outras pesquisas, como o desinteresse por 

                                                 
13 A transcrição completa das vozes dos discentes estão no Apêndice II. 
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continuar a formação é algo preocupante, por estar havendo um distanciamento 

entre a formação do pedagogo e a pesquisa. 

Saviani (2008) afirma que, 

em suma, cabe pensar o problema da educação e da formação de 
educadores como um processo global, uma totalidade. A 
articulação entre o curso de pedagogia e a pós-graduação em 
educação, além de propiciar a inserção completa dos discentes 
nos “misteres” (mistérios?) da pesquisa, possibilitaria a 
revitalização do curso de pedagogia e, ao mesmo tempo, abriria as 
portas para a plena consolidação da educação como área 
científica. (p. 161) 
 
 

Assim, são caminhos a serem refletidos pelos futuros pedagogos. 

Se o prosseguir no processo de formação não está sendo vislumbrado, é 

necessário repensar a formação à nível de pesquisadores no curso. Outro fator 

determinante foi o cenário atual da Pandemia do Covid-19 que trouxe com 

certeza, este desânimo quanto ao futuro, pois a profissão de pedagogo requer 

vagas de trabalho em espaços escolares e não escolares aliado à continuidade 

dos estudos a nível Stricto Sensu que se deparou com dificuldades nos próprios 

processos de seleção. 

Outro ponto é a formação do pedagogo para atuar em outros espaços, o 

que pode dar uma esperança para os concluintes, a nível de vagas de empregos, 

demonstrando assim caminhos que o pedagogo tem com a formação não somente 

para atuar em escolas, ponto positivo abordado pelos entrevistados ou mesmo em 

ONGs. 

Também os concursos públicos, alvos e até mesmo sonhos de inúmeros 

graduandos, estão suspensos ao nível estadual e municipal até 2022, devido a um 

plano de contensão de despesas, fechando assim as portas para que os futuros 

pedagogos possam entrar no mundo do trabalho a nível de estáveis para atuar em 

escolas públicas. Porém, existem possibilidades de atuação em escolas e espaços 

privados.   

Nas respostas dos entrevistados, esta visão sobre a atuação do pedagogo 

ficou claro que os participantes da entrevista conseguiram através do curso 

compreender a prática pedagógica, contribuindo também com algumas sugestões. 
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2- A sua formação em Pedagogia foi diversificada, no sentido de você ter 
obtido diferentes conhecimentos sobre o processo de ensino e 
aprendizagem, incluindo o estágio?  

 
Os entrevistados demonstraram que há a demanda de mais oportunidades 

na iniciação científica, PIBID e Residência Pedagógica, programas estes 

direcionados a uma melhor formação dos discentes. E que os discentes possam 

participar mais ativamente, embora muitos discentes não tiveram a oportunidade 

de participar de um dos programas por causa dos horários dos encontros práticos 

de idas às escolas, por coincidirem com o horário de trabalho. Os entrevistados 

reconheceram a importância de participar de atividades da iniciação científica, no 

entanto o fator dificultador se tornou a conciliar o trabalho com elas. 

Como estudar se não há tempo? Isso apareceu muito nas vozes dos 

entrevistados quando afirmavam que gostariam de ter feito uma IC ou um PIBID e 

não fizeram por conta do horário, onde o fator tempo incidiu na trajetória de alguns 

discentes, que tinham que conciliar trabalho e estudos. 

Percebe-se uma ausência de reflexão crítica sobre as políticas públicas por 

parte dos sujeitos nesse sentido, compreendendo que não seria a instituição a 

responsável por colocar essas atividades em outros horários, mas sim o Estado 

que deveria oferecer as condições para que esses sujeitos pudessem estar por 

completo na instituição de ensino, recebendo maior apoio financeiro para tanto, de 

forma que isso não disputasse com a necessidade de trabalhar ao mesmo tempo 

em que estudam. Faz-se necessário tecer maiores reflexões sobre quais políticas 

públicas os discentes do curso de Pedagogia da UFSJ estão tendo acesso. 

Questão importante para a reflexão, pois na atualidade tornou-se 

necessário conciliar os estudos com uma carga horária de trabalho. 

 Também se ventilou uma melhora na oferta dos Estágios, que apresentam 

ainda limitações no sentido de carga horária menor do que era o ideal e locais a 

serem disponibilizados, embora os estágios tenham sido importantes aliados da 

teoria à prática dentro da carga horária do curso, percebendo-se assim um 

aprimoramento na concessão deles e demandando uma maior supervisão por 

parte dos pedagogos em atuação. 
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3- Há algo que poderia ser melhor ao longo dessa trajetória de estudos, 
de forma que você se sentisse mais preparado para exercer sua 
profissão?  
 
A posição dos discentes deixou bem claro que são necessárias mais 

oportunidades de estágios, conforme foi elencado na pergunta de número 5, com 

sugestão que o mesmo seja ofertado nos períodos iniciais do curso, ao lado dos 

“projetos de extensões e que os mesmos sejam supervisionados”. Nas disciplinas 

também foram dadas sugestões da necessidade de aprofundamento nos 

conteúdos ofertados e que que os mesmos estejam condizentes com a realidade 

da educação, do pedagogo, no contexto da Pandemia do Covid-19 e que as 

atividades extracurriculares tenham uma proposta inclusiva para todos, e não, 

somente para alguns que possam participar delas.  Maior atenção ao estágio da 

EJA por ser uma modalidade de estudo que no contexto atual demanda bons 

profissionais e os estágios sejam melhor supervisionados por docentes. Os 

entrevistados foram unânimes em afirmarem que o curso trouxe um grande 

crescimento nos conhecimentos e uma boa prática aliada a teoria. 

(...) para serres, educar é um movimento que não abdica da 
instrução, mas ele é mais do que instruir, ele consiste em propiciar 
experiências que formem a pessoa. E para propiciar essa 
experiência, é fundamental que aquela informação, aquela 
instrução obtida seja, por fim, compreendida. (SANTOS, 2020, 
p.164) 

 

 A formação ofertada pelo curso de Pedagogia segundo os entrevistados 

proporcionou assim uma instrução competente e com experiências vivenciadas 

pelos estágios, programas de iniciação científica e nas vivências dos conteúdos, 

com necessidade de adequar somente à realidade os conteúdos das disciplinas e 

estágios em uma abordagem evolutiva do curso.  

 É necessária uma reflexão sobre a Pedagogia para a Vida, onde estudar os 

componentes curriculares e participar das atividades do curso não são suficientes, 

é necessário que a vida de cada discente faça parte do processo e cada 

aprendizagem. Com um rompimento com silenciamentos e sim haver por parte do 

curso uma escuta constante dos discentes quanto às suas necessidades. 
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 Na entrevista, foi possível ouvir as vozes dos discentes.  Na questão da 

escolha do curso, a entrevistada “A” assim coloca:  “porque de todos os cursos 

oferecidos pela UFSJ foi o que mais me chamou a atenção e mexeu assim 

comigo”.  

A discente “E”, afirma que: “eu sempre sonhei em fazer um curso superior, 

e estava decidido a estudar qualquer curso em que eu passasse (tanto que eu até 

fiz orçamento na faculdade de Fisioterapia, já que na minha cidade não tinha 

licenciatura) ”. 

Já a discente “J” afirma que “a Pedagogia que me escolheu”. 

Na questão em que foi abordado quanto às mudanças ocorridas ao longo 

do curso e a visão quando ingressou no curso, a entrevistada “A” afirma que “eu 

achava que era algo mais simples, não, precisa de muita teoria para atuarmos na 

nossa prática pedagógica”. 

A discente “C” de forma simples expõe a sua frustação com o curso: 

“acreditava que o ambiente acadêmico possuía mais empatia, por possuir um 

irmão formado em Letras sabia que ser docente (a) não era algo fácil e que exigia 

muito estudo, mas minha surpresa foi lidar com docentes que agem 

completamente diferentes dos discursos pregados na empatia, entender a 

realidade do aluno. Isso não ocorre, claro que existem profissionais aos quais 

serei grata por toda uma vida, já outros... Desejo que repensem se a profissão 

docente de fato lhes cabe”. 

Sabemos que por mais que docentes e coordenação do curso se esforcem 

para oferecer aos alunos um curso de qualidade e um tratamento empático, 

mesmo assim acontecem fatos desta natureza, são lacunas que precisam ser 

repensadas a partir de uma Pedagogia para a vida ou de vida, onde o discente 

vem para o curso com uma vida que acontece fora da Universidade e com 

demandas pontuais, e a Pedagogia chegar próximo e compreender o discente 

como um ser único se torna assim necessário. 

O discente “E” deu um tom mais cordial e aberto ao passar as suas 

impressões: “como disse acima, eu achava que ser docente era só passar um 

conteúdo no quadro sem nem se importar se os discentes aprenderam e 
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preencher documentos. Eu não tinha ideia das várias dimensões que compõem o 

que fazer de um docente, de um pedagogo. Na universidade, eu aprendi que ser 

docente não é transferir conhecimento. É muito mais que isso”. 

E a discente “F” colocou de forma muito real a sua impressão. 

Contrapondo com o relato “C”, temos uma realidade que agregou apoio no 

processo de aprendizagem. “Eu achava e falava que de forma alguma eu iria para 

uma sala de aula, ficava brava quando as pessoas me chamavam de pedagoga, 

eu não queria aceitar que estava naquele curso para exercer a profissão, mas 

graças a excelentes docentes e a oportunidade de trabalhar como estagiária, de 

ter sido bolsista do PIBID, hoje eu me vejo totalmente entregue a profissão e tenho 

certeza que é isso que quero”.  

E o PIBID aparece na voz da discente como um Programa que a ajudou a 

obter conhecimentos nos estágios. 

Na questão sobre o currículo, a entrevistada “C” afirma que “A realidade é 

dura, amarga, mas a teoria está associada à pratica com toda certeza. Não existe, 

na prática é diferente. O que existe é a precarização compulsória da profissão que 

não dá ao profissional da educação condições práticas de vincular as teorias e as 

práticas do cotidiano”. 

Complementando,  a discente “D” afirma que: “na minha opinião o currículo 

precisa ser atualizado, né, ele está na proposta de atualização mas ele ainda não 

foi atualizado, precisam ser revistas algumas questões práticas, como por 

exemplo as disciplinas de Arte e  de Literatura Infantil são dadas nos dois últimos 

períodos, no 7º e no 8º, não seria muito mais interessante se elas fossem dadas 

antes dos estágios ou pelo menos juntos dos estágios, seria possível realizar 

trabalhos interdisciplinares assim fantásticos né, acho também as disciplinas 

eletivas deveriam ter  mais opção de escolha porque elas são ofertadas de duas a 

duas, a gente escolhe uma ou outra e só, e como o tempo do curso a gente não 

tem possibilidade de deixar de fazer dessa vez para fazer depois, porque senão a 

gente tem que fazer mais um ano por causa de uma disciplina, a gente acaba 

fazendo o que está sendo ofertado no momento mesmo não sendo do nosso 
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interesse e os estágios que eu realizei foram bem proveitosos, assim, a estrutura 

teórica e aula prática nas escolas, achei bem bacana e engrandecedor sim.”  

O discente “E” se posicionou na opção do estágio: “eu optei por fazer todos 

os estágios em escolas públicas, porque eu nunca quis trabalhar em escola 

privada. Eu via vários colegas falando dos estágios nas escolas privadas, mas eu 

não me identificava minimamente com aquele espaço, tudo que eu fiz, todos os 

projetos que participei, todos os estágios, todas as atividades de campo, tudo foi 

na escola pública. Eu realmente quis me preparar para a escola pública. Não digo 

que amanhã eu não estarei em uma escola ou instituição privada, porque a gente 

não sabe as necessidades que o dia de amanhã nos trará. Mas eu digo que eu me 

identifico com a escola pública, porque é nesse ambiente que eu nasci, que eu me 

formei como gente, como aluno, como docente.” 

A discente “J” complementa que “o currículo falta algumas disciplinas que 

deveriam ser mais trabalhadas, deveríamos ter também estágio em Educação de 

Jovens e Adultos. Mas, quanto as disciplinas e os estágios são bem ricos, nós 

conseguimos atuar e observar dialogando sempre com os fundamentos 

abordados. “Ficou tácito que o currículo pode ser melhorado através da análise 

das disciplinas ofertadas e o acolhimento das sugestões”. 

Na questão das expectativas do mundo do trabalho, é de esperança, em 

diversas respostas apareceu a palavra “Esperança”, como no relato da “B”, “para 

ser sincera eu não tenho muitas perspectivas, eh, sobre o ingresso no mundo do 

trabalho, porque eu não tenho foco em ser pedagoga, a minha vontade é seguir a 

área acadêmica e ingressar no Mestrado e Doutorado, obvio que minha profissão 

vai ser pedagoga, entretanto eu acho que eu quero ir para outra vertente da 

Pedagogia”. 

Na questão do estágio ficou evidente que segundo a discente “A”, “eu 

participei do PIBID, Iniciação Científica e hoje eu participei da Residência 

Pedagógica, e isso mudou e muda muito a minha visão sobre profissão, é, 

participar destes programas foi um diferencial enorme na minha formação 

acadêmica, foi por meio deles que eu me encantei mais com a pedagogia estando 

e pesquisando na área”. 
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Já a “D” coloca que “foi diversificada até certo ponto. Né, porque eu acho 

que se a gente tivesse por exemplo estágio na EJA, estágio em espaços não 

formais, se esta disciplina de Educador social em espaços não formais fosse 

obrigatória em vez de eletiva, porque muita gente nem faz, esta disciplina um 

agradecimento pessoal enorme, além de nos mostrar a possibilidade de trabalho 

que o restante do curso não me mostra uma oportunidade, ela abriu um leque 

assim na minha frente, na minha vista que as outras disciplinas não me mostraram  

foi diversificada até certo ponto, eu acredito, podia ter sido mais.” 

E por fim o que o curso de Pedagogia agregou para o discente na 

formação, temos na discente “B”, “com certeza, é o que eu falei sobre o currículo 

ter brechas, muitos erros, acho que se o curriculum fosse mais completo eu não 

me sentiria tão insegura para ingressar em ambientes de trabalho. ” E na “E” 

assim coloca “eu sempre digo que a universidade pública mudou radicalmente a 

minha vida, num sentido muito positivo, não. Eu me sinto totalmente preparado 

para atuar no espaço em que eu estou, que é a escola e o mestrado. Me sinto 

muito preparado e não me sinto nada inseguro. Mas eu também ralei muito para 

poder dizer isso”.  

E a “E” assim relata a sua trajetória no curso “eu sempre digo que a 

universidade pública mudou radicalmente a minha vida, num sentido muito 

positivo, não. Eu me sinto totalmente preparado para atuar no espaço em que eu 

estou, que é a escola e o mestrado. Me sinto muito preparado e não me sinto 

nada inseguro. Mas eu também ralei muito para poder dizer isso. E não estou 

dizendo que eu não terei nunca mais que estudar, que abrir um livro para 

pesquisar, para aprender sobre a profissão, para ler. Um docente que pensa 

assim está fadado ao fracasso. Mas o que eu quero dizer é que sinto que a 

universidade me deu uma formação muito boa, uma base muito boa. E eu percebo 

isso, inclusive, me comparando com os meus colegas de trabalho, que estudaram 

em faculdades privadas EAD, por exemplo. É lógico também que, para atuar, por 

exemplo, em um hospital, caso isso venha a acontecer, eu não estarei tão 

preparado, porque eu nunca estudei sobre a atuação de um pedagogo no hospital 

diretamente, aí eu terei que me esforçar ainda mais para estudar enquanto estou 
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trabalhando. Mas, acho que os pressupostos, as bases para a atuação em um 

hospital, já que estamos dando esse exemplo, eu já tenho. Porque por mais que 

um pedagogo possa atuar em diversos lugares, ele sempre vai atuar de acordo 

com os princípios e aprendizagens que ele seleciona para a prática pedagógica 

dele, e esses princípios não podem mudar porque o contexto muda. Estou me 

referindo aos princípios éticos, estéticos e humanos.” 

Levando em conta esses percursos durante o curso, os discentes tiveram 

problemas de cunho pessoal, profissional ou mesmo acadêmico, deixando assim a 

visão de diversidade de perfis existentes dentro de uma turma de graduação. 

 

4- Quais são as suas perspectivas de ingresso no mercado de trabalho 
na área de Pedagogia? 
  
As respostas refletiram uma insegurança quanto ao futuro da atuação do 

pedagogo, no entanto, mesmo com as dificuldades atuais, pensam em atuar em 

sala de aula, atuar em espaços escolares e não escolares, somente dois discentes 

demonstraram interesse em prosseguir para cursar Mestrado e Doutorado.  Tema 

este que poderá ser explorado em outras pesquisas, como o desinteresse por 

continuar a formação é algo preocupante, por estar havendo um distanciamento 

entre a formação do pedagogo e a pesquisa, além da questão que a Pedagogia 

deve ser mais voltada para a vida, no sentido de ter um olhar mais atento para os 

discentes do curso em suas necessidades e anseios. 

Saviani (2008) afirma que, 

em suma, cabe pensar o problema da educação e da formação de 
educadores como um processo global, uma totalidade. A 
articulação entre o curso de pedagogia e a pós-graduação em 
educação, além de propiciar a inserção completa dos discentes 
nos “misteres” (mistérios?) da pesquisa, possibilitaria a 
revitalização do curso de pedagogia e, ao mesmo tempo, abriria as 
portas para a plena consolidação da educação como área 
científica. (p. 161) 
 
 

Assim, são caminhos a serem refletidos pelos futuros pedagogos. 

Se o prosseguir no processo de formação não está sendo vislumbrado, é 

necessário repensar a formação à nível de pesquisadores no curso. Outro fator 
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determinante foi cenário atual da Pandemia do Covid-19 que trouxe com certeza, 

este desânimo quanto ao futuro, pois a profissão de pedagogo requer vagas de 

trabalho em espaços escolares e não escolares aliado à continuidade dos estudos 

a nível Stricto Sensu que se deparou com dificuldades nos próprios processos de 

seleção. 

Outro ponto é a formação do pedagogo para atuar em outros espaços, o 

que pode dar uma esperança para os concluintes, a nível de vagas de empregos, 

demonstrando assim caminhos que o pedagogo tem com a formação não somente 

para atuar em escolas, ponto positivo abordado pelos entrevistados. 

Também os concursos públicos, alvos e até mesmo sonhos de inúmeros 

graduandos, estão suspensos ao nível estadual e municipal até 2022, devido a um 

plano de contensão de despesas, fechando assim as portas para que os futuros 

pedagogos possam entrar no mundo do trabalho a nível de estáveis para atuar em 

escolas públicas. Porém, existem possibilidades de atuação em escolas e espaços 

privados.   

Nas respostas dos entrevistados, esta visão sobre a atuação do pedagogo 

ficou claro que os participantes da entrevista conseguiram através do curso 

compreender a prática pedagógica, contribuindo também com algumas sugestões. 

 

5- A sua formação em Pedagogia foi diversificada, no sentido de você ter 
obtido diferentes conhecimentos sobre o processo de ensino e 
aprendizagem, incluindo o estágio?  

 
Os entrevistados demonstraram que há a demanda de mais oportunidades 

na iniciação científica, PIBID e Residência Pedagógica, programas estes 

direcionados a uma melhor formação dos discentes. E que os discentes possam 

participar mais ativamente, embora muitos discentes não tiveram a oportunidade 

de participar de um dos programas por causa dos horários dos encontros práticos 

de idas às escolas, por coincidirem com o horário de trabalho. Os entrevistados 

reconheceram a importância de participar de atividades da iniciação científica, no 

entanto o fator dificultador se tornou a conciliar o trabalho com elas. 

Questão importante para a reflexão, pois na atualidade tornou-se 

necessário conciliar os estudos com uma carga horária de trabalho. 
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 Também se ventilou uma melhora na oferta dos Estágios, que apresentam 

ainda limitações no sentido de carga horária menor do que era o ideal e locais a 

serem disponibilizados, embora os estágios tenham sido importantes aliados da 

teoria à prática dentro da carga horária do curso, percebendo-se assim um 

aprimoramento na concessão deles e demandando uma maior supervisão por 

parte dos pedagogos em atuação. 

 

6- Há algo que poderia ser melhor ao longo dessa trajetória de estudos, 
de forma que você se sentisse mais preparado para exercer sua 
profissão?  
 
A posição dos discentes deixou bem claro que são necessárias mais 

oportunidades de estágios, conforme foi elencado na pergunta de número 5, com 

sugestão que o mesmo seja ofertado nos períodos iniciais do curso, ao lado dos 

“projetos de extensões e que os mesmos sejam supervisionados. Nas disciplinas 

também foram dadas sugestões da necessidade de aprofundamento nos 

conteúdos ofertados e que que os mesmos estejam condizentes com a realidade 

da educação, do pedagogo, no contexto da Pandemia do Covid-19 e que as 

atividades extracurriculares tenham uma proposta inclusiva para todos, e não, 

somente para alguns que possam participar delas.  Maior atenção ao estágio da 

EJA por ser uma modalidade de estudo que no contexto atual demanda bons 

profissionais e os estágios sejam melhor supervisionados por docentes. Os 

entrevistados foram unânimes em afirmarem que o curso trouxe um grande 

crescimento nos conhecimentos e uma boa prática aliada a teoria. 

(...) para serres, educar é um movimento que não abdica da 
instrução, mas ele é mais do que instruir, ele consiste em propiciar 
experiências que formem a pessoa. E para propiciar essa 
experiência, é fundamental que aquela informação, aquela 
instrução obtida seja, por fim, compreendida. (SANTOS, 2020, 
p.164) 

 

 A formação ofertada pelo curso de Pedagogia segundo os entrevistados 

proporcionou uma instrução competente e com experiências vivenciadas pelos 

estágios, programas de iniciação científica e nas vivências dos conteúdos, com 
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necessidade de adequar somente à realidade os conteúdos das disciplinas e 

estágios em uma abordagem evolutiva do curso.  

Na entrevista, foi possível ouvir as vozes dos discentes.  Na questão da 

escolha do curso, a entrevistada “A” assim coloca:  “porque de todos os cursos 

oferecidos pela UFSJ foi o que mais me chamou a atenção e mexeu assim 

comigo”.  

A discente “E”, afirma que: “eu sempre sonhei em fazer um curso superior, 

e estava decidido a estudar qualquer curso em que eu passasse (tanto que eu até 

fiz orçamento na faculdade de Fisioterapia, já que na minha cidade não tinha 

licenciatura) ”. 

Já a discente “J” afirma que “a Pedagogia que me escolheu”. 

Na questão em que foi abordado quanto às mudanças ocorridas ao longo 

do curso e a visão quando ingressou no curso, a entrevistada “A” afirma que “eu 

achava que era algo mais simples, não, precisa de muita teoria para atuarmos na 

nossa prática pedagógica”. 

A discente “C” de forma simples expõe a sua frustação com o curso: 

“acreditava que o ambiente acadêmico possuía mais empatia, por possuir um 

irmão formado em Letras sabia que ser docente (a) não era algo fácil e que exigia 

muito estudo, mas minha surpresa foi lidar com docentes que agem 

completamente diferentes dos discursos pregados na empatia, entender a 

realidade do aluno. Isso não ocorre, claro que existem profissionais aos quais 

serei grata por toda uma vida, já outros... Desejo que repensem se a profissão 

docente de fato lhes cabe”. 

Sabemos que por mais que docentes e coordenação do curso se esforcem 

para oferecer aos alunos um curso de qualidade e um tratamento empático, 

mesmo assim acontecem fatos, são lacunas que precisam ser repensadas. 

E a discente “F” colocou de forma muito real a sua impressão. 

Contrapondo com o relato “C”, temos uma realidade que agregou apoio no 

processo de aprendizagem. “Eu achava e falava que de forma alguma eu iria para 

uma sala de aula, ficava brava quando as pessoas me chamavam de pedagoga, 

eu não queria aceitar que estava naquele curso para exercer a profissão, mas 



121 
 

graças as excelentes docentes e a oportunidade de trabalhar como estagiária, de 

ter sido bolsista do PIBID, hoje eu me vejo totalmente entregue a profissão e tenho 

certeza que é isso que quero”.  

E o PIBID aparece na voz da discente como um Programa que a ajudou a 

obter conhecimentos nos estágios. 

Na questão sobre o currículo, a entrevistada “C” afirma que “A realidade é 

dura, amarga, mas a teoria está associada a pratica com toda certeza. Não existe 

na prática é diferente. O que existe é a precarização compulsória da profissão que 

não dá ao profissional da educação condições práticas de vincular as teorias e as 

práticas do cotidiano”. 

Complementando,  a discente “D” afirma que: “na minha opinião o currículo 

precisa ser atualizado, né, ele está na proposta de atualização mas ele ainda não 

foi atualizado, precisam ser revistas algumas questões práticas, como por 

exemplo as disciplinas de Arte e  de Literatura Infantil são dadas nos dois últimos 

períodos, no 7º e no 8º, não seria muito mais interessante se elas fossem dadas 

antes dos estágios ou pelo menos juntos dos estágios, seria possível realizar 

trabalhos interdisciplinares assim fantásticos né, acho também as disciplinas 

eletivas deveriam ter  mais opção de escolha porque elas são ofertadas de duas a 

duas, a gente escolhe uma ou outra e só, e como o tempo do curso a gente não 

tem possibilidade de deixar de fazer dessa vez para fazer depois, porque senão a 

gente tem que fazer mais um ano por causa de uma disciplina, a gente acaba 

fazendo o que está sendo ofertado no momento mesmo não sendo do nosso 

interesse e os estágios que eu realizei foram bem proveitosos, assim, a estrutura 

teórica e aula prática nas escolas, achei bem bacana e engrandecedor sim.”  

A discente “J” complementa que “o currículo falta algumas disciplinas que 

deveriam ser mais trabalhadas, deveríamos ter também estágio em educação de 

jovens e adultos. Mas, quanto as disciplinas e os estágios são bem ricos, nós 

conseguimos atuar e observar dialogando sempre com os fundamentos 

abordados. “Ficou tácito que o currículo pode ser melhorado através da análise 

das disciplinas ofertadas e o acolhimento das sugestões”. 
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Na questão das expectativas ao mercado de trabalho, é de esperança, em 

diversas respostas apareceu a palavra “Esperança”, como no relato da “B”, “para 

ser sincera eu não tenho muitas perspectivas, eh, sobre o ingresso no mercado de 

trabalho, porque eu não tenho foco em ser pedagoga, a minha vontade é seguir a 

área acadêmica e ingressar no Mestrado e Doutorado, obvio que minha profissão 

vai ser pedagoga, entretanto eu acho que eu quero ir para outra vertente da 

Pedagogia”. 

Na questão do estágio ficou evidente que segundo a discente “A”, “eu 

participei do PIBID, Iniciação Científica e hoje eu participei da Residência 

Pedagógica, e isso mudou e muda muito a minha visão sobre profissão, é, 

participar destes programas foi um diferencial enorme na minha formação 

acadêmica, foi por meio deles que eu me encantei mais com a pedagogia estando 

e pesquisando na área”. 

Já a “D” coloca que “foi diversificada até certo ponto. Né, porque eu acho 

que se a gente tivesse por exemplo estágio na EJA, estágio em espaços não 

formais, se esta disciplina de Educador social em espaços não formais fosse 

obrigatória em vez de eletiva, porque muita gente nem faz, esta disciplina um 

agradecimento pessoal enorme, além de nos mostrar a possibilidade de trabalho 

que o restante do curso não me mostra uma oportunidade, ela abriu um leque 

assim na minha frente, na minha vista que as outras disciplinas não me mostraram  

foi diversificada até certo ponto, eu acredito, podia ter sido mais.” 

E por fim o que o curso de Pedagogia agregou para o discente na 

formação, temos na discente “B”, “com certeza, é o que eu falei sobre o currículo 

ter brechas, muitos erros, acho que se o curriculum fosse mais completo eu não 

me sentiria tão insegura para ingressar em ambientes de trabalho. ” E na  

repetindo a fala que encaixa bem no contexto, “E” assim coloca “eu sempre digo 

que a universidade pública mudou radicalmente a minha vida, num sentido muito 

positivo, não. Eu me sinto totalmente preparado para atuar no espaço em que eu 

estou, que é a escola e o mestrado. Me sinto muito preparado e não me sinto 

nada inseguro. Mas eu também ralei muito para poder dizer isso”.  
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E novamente recorremos às falas de  “E” que assim relata a sua trajetória 

no curso “eu sempre digo que a universidade pública mudou radicalmente a minha 

vida, num sentido muito positivo, não. Eu me sinto totalmente preparado para 

atuar no espaço em que eu estou, que é a escola e o mestrado. Me sinto muito 

preparado e não me sinto nada inseguro. Mas eu também ralei muito para poder 

dizer isso. E não estou dizendo que eu não terei nunca mais que estudar, que 

abrir um livro para pesquisar, para aprender sobre a profissão, para ler. Um 

docente que pensa assim está fadado ao fracasso. Mas o que eu quero dizer é 

que sinto que a universidade me deu uma formação muito boa, uma base muito 

boa. E eu percebo isso, inclusive, me comparando com os meus colegas de 

trabalho, que estudaram em faculdades privadas EAD, por exemplo. É lógico 

também que, para atuar, por exemplo, em um hospital, caso isso venha a 

acontecer, eu não estarei tão preparado, porque eu nunca estudei sobre a atuação 

de um pedagogo no hospital diretamente, aí eu terei que me esforçar ainda mais 

para estudar enquanto estou trabalhando. Mas, acho que os pressupostos, as 

bases para a atuação em um hospital, já que estamos dando esse exemplo, eu já 

tenho. Porque por mais que um pedagogo possa atuar em diversos lugares, ele 

sempre vai atuar de acordo com os princípios e aprendizagens que ele seleciona 

para a prática pedagógica dele, e esses princípios não podem mudar porque o 

contexto muda. Estou me referindo aos princípios éticos, estéticos e humanos.” 

 

4.4  Resultados da pesquisa  
 

Na presente pesquisa, os resultados refletiram os anseios, problemas, 

indagações diante do processo de formação, mas também uma convicção em ter 

escolhido o curso, mesmo que caminhando para o mercado profissional não 

encontrem o chão da sala de aula, a gestão ou mesmo em outros espaços não 

escolares, não encontrem o exercício da profissão por causa da falta de políticas 

públicas no sentido de viabilizar ao graduando o ingresso no mundo do trabalho 

na área de formação aliado a situação do país, que atravessou e atravessa os 

efeitos da Pandemia do Covid-19. 
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Na escola, costuma-se dizer que pedagogo é pedagogo em qualquer lugar 

(grifo da autora), mas o ser pedagogo na atualidade implica ter as políticas 

públicas favorecendo não somente a formação e sim a atuação.  

O contexto de políticas públicas não apareceu na entrevista, mas quando o 

entrevistado aponta para o futuro, para exercer a profissão de pedagogo, devido a 

uma série de fatores não consegue vislumbrar oportunidades reais, sim, neste 

momento é necessário compreender que talvez seja uma falha dessas políticas 

públicas, Bucci (2002, p. 241-243) apud (Silva, 2012), conceitua as políticas 

públicas como "[...] programas de ação governamental [...]", que são também 

metas para o coletivo que devem ser desenvolvidas de forma a cumprir o que 

tange ao poder público fazer em prol do povo. O que no âmbito da presente 

pesquisa somente temos a necessidade de haver melhores políticas públicas para 

inserção dos pedagogos no mundo do trabalho e  na realidade são poucas as 

ações pontuais. 

No campo dos saberes que a Pedagogia proporcionou aos discentes, ela se 

constitui como uma certa ciência emergente da educação, com saberes 

pedagógicos presentes na confluência da práxis pedagógica com a práxis 

educativa, mas como cita Franco (2008, p.129) [...] “prática educativa e prática 

pedagógica são instâncias complementares, não sinônimas”.  E mais adiante: 

“Aquilo que transforma uma prática educativa em uma prática compromissada 

(práxis), intencional, relevante será o filtro e a ação dos saberes pedagógicos, 

transformados pedagogicamente em conhecimentos”. Definição esta que à luz de 

Santos (2010) significa que a prática do docente se constitua em direção ao sul, 

de forma que os saberes sejam mesclados com as vivências pessoais e os 

conhecimentos. 

Os programas como o PIBID e Residência Pedagógica representaram o 

sulear e a mestiçagem na aprendizagem, com a busca de conhecer a escola e 

suas dificuldades ou facilidades no processo de educar, unindo também a 

pesquisa ao cotidiano escolar. Porém, nem todos os entrevistados conseguiram 

participar desses programas por acontecer no horário de trabalho. Demanda-se 

assim uma atenção não para com os horários do PIBID e Residência Pedagógica 



125 
 

sejam flexibilizados, e sim que tenham políticas públicas que proporcionem aos 

alunos terem o acesso aos programas, como trabalharem com uma carga horária 

reduzida.  

O estágio docente é importante? Sim, para se consolidarem as práticas 

pedagógicas, aliados aos saberes docentes, com um conjunto de epístemes 

presentes na formação do curso de Pedagogia. 

O sentido maior do estágio que passa por observação e regência não seja 

somente uma regência monitorada, mas uma regência efetiva, sendo um ponto a 

ser repensado na prática do estágio docente e uma atuação maior frente a sala de 

aula.  

E as epistemes do curso de Pedagogia?  Presentes nas disciplinas de 

estudo e na prática desenvolvida pelos programas ofertados pelo curso, são 

reforçadas com a necessidade de práticas voltadas para conhecimentos do 

cotidiano e não somente científicos e sim ligados ao senso comum, de forma 

mestiçada.  

Assim, a teoria aliada à prática constitui um importante fator na formação e 

pela visão dos entrevistados, os conteúdos foram em partes suficientes, porém 

demandando conteúdos ligados à tecnologia, pelo momento vivenciado no país, 

de Pandemia, foi necessário se adequar ao uso delas e de Educação e 

Diversidade, a partir do contexto educacional exigir mais aprofundamento na EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) por ser uma modalidade de educação crescente 

no país. Mas qual a impressão final sobre as disciplinas foi tecida nos discursos?  

As disciplinas atendem sim a proposta curricular do curso e o projeto político 

pedagógico –(PPP), porém como é apontado também o curso concentra mais 

horas na formação para atuar na educação infantil, deixando os anos iniciais com 

menos carga horária, o que na visão de alguns torna-se insuficiente. 

A relação docente-aluno precisa ser alvo de atenção por parte da 

Coordenadoria do Curso, já que ficou claro na fala de dois entrevistados as 

dificuldades em se relacionarem com alguns docentes (não especificados) no 

processo ficou como uma frustação. Embora não é especificado se houve 
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tentativa de dialogar ou mesmo solicitada a intervenção da Coordenadoria do 

Curso. 

Neste ponto, não podíamos deixar de recorrer a Paulo Freire.  A valorização 

do diálogo como importante instrumento na constituição dos discentes. No 

entanto, esse mesmo autor defende a ideia de que só é possível uma prática 

educativa dialógica por parte dos educadores, se estes acreditarem no diálogo 

como um fenômeno humano capaz de mobilizar o refletir e o agir dos homens e 

mulheres. E para compreender melhor essa prática dialógica, Freire acrescenta 

que  

[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro 
em que se solidarizam o refletir e o agir de seus discentes 
endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não 
pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um discente no 
outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 
consumidas pelos estudantes. (FREIRE, 2005, p. 91).  

 
A relação do docente-discente, deve ser dialógica, com completude de 

ações que visem o crescimento e a aquisição de conhecimentos. 

Para finalizar e contribuir com as reflexões acerca da relação docente-

discente,  

como prática estritamente humana jamais pude entender a 
educação como experiência fria, sem alma, em que os 
sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser 
reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem 
tampouco jamais compreendi a prática educativa como uma 
experiência a que faltasse rigor em que se gera a necessária 
disciplina intelectual (FREIRE, 1996, p. 146). 
 

 Com uma boa relação docente-aluno é possível passarmos para uma 

compreensão geral sobre a formação no curso de Pedagogia que como os 

resultados demonstram até aqui, a partir das vozes dos entrevistados, cumpriu 

com os objetivos esperados para a formação de pedagogo: tiveram uma formação 

suficiente para entrar no mundo do trabalho, obtiveram bons resultados dos 

estágios e programas de inserção na escola e apesar de demonstrarem incerteza 

para com o futuro da atuação de pedagogo, busca-se soluções para atuações em 

espaços não escolares. O sentimento presente se traduz em motivação, 

satisfação, desafios e mudanças, evolução e atuação. 
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 Quais mudanças são necessárias no curso de Pedagogia que depende 

somente da Universidade em avaliar e implementa-las, segundo os discentes? 

- adequação do currículo à realidade quanto as Tecnologias, Educação e 

Diversidade e EJA;   

- ter um equilíbrio entre conteúdos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I; 

- haver uma supervisão no estágio no sentido do futuro pedagogo exercer 

com mais autonomia a regência em sala de aula; 

- dar mais ênfase para o estágio de gestão, aproximando-o mais da 

realidade dos futuros pedagogos, mesmo que o viés assumido nos últimos 

tempos como um cargo fruto de escolha; 

- investir na relação docente-aluno ao longo do curso; 

- flexibilização dos horários do PIBID e Residência Pedagógica para que 

possa contemplar todos os discentes; 

- incentivar através da Iniciação Científica mais discentes a participarem, 

para que eles possam ter o caminho da pesquisa aliada à formação e dar 

continuidade aos estudos à nível Stricto Sensu, desenvolvendo assim a 

formação a nível de pesquisador. 

Pelos desdobramentos da pesquisa e as demandas apresentadas, 

passamos à compreensão das vozes dos discentes. 

 

 

4.5 Compreensão das vozes em uma perspectiva sulear e mestiça 

 

A partir da compreensão das vozes dos discentes da pesquisa, além de 

uma compreensão pontual como foi feita acima sobre as respostas às questões 

propostas, foi importante  haver um aprofundamento mais subjetivo, com o olhar 

do pesquisador para as respostas dadas  e os atravessamentos que surgiram 

destas vozes, numa perspectiva decolonial que traduz em sair do âmbito dos 

diálogos epistêmicos colonizados e tradicionais e compreender o lugar de fala dos 

entrevistados, autores de suas trajetórias e por fim  apresentar algumas palavras 
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que traduziram todo o sentimento expressado ao pensarem a trajetória no curso 

de Pedagogia, como aprimoramento  do que está bom e mudar o que não foi a 

contento.  

Pensar a entrevista a partir de uma perspectiva sulear e mestiça 

compreende olhar para o sul, para lugar daqueles que estão às vezes privados de 

conhecimentos e de exercer uma profissão e em contextos de diversidade e de 

exclusão. Como também olhar para a formação do pedagogo em um viés mestiço, 

onde os múltiplos saberes se consolidam na prática pedagógica em espaços 

escolares e não escolares. 

Boaventura de Sousa Santos (2010) enfatiza a necessidade de haver um 

diálogo e de um resgate de outras formas de saberes. Buscando um 

conhecimento pós-abissal é possível verter o olhar para a necessidade do sul. A 

presente pesquisa retrata o olhar vertido para o lugar de fala de cada entrevistado 

que expressou as impressões e anseios no campo de aquisição de conhecimentos 

em pedagogia. 

Importante salientar nesta compreensão que ficou elucidado que os 

processos formativos dos futuros pedagogos devem se constituir em projetos mais 

suleares e mestiços, que estejam próximos à realidade da educação em espaços 

escolares e não escolares. No processo formativo, os docentes são coadjuvantes 

do processo de ensino e aprendizagem dos discentes. 

Santos (2010) com a proposta de Epistemologia do Sul, nos conduz a 

tradução intercultural em uma relação do indivíduo com a sociedade e da 

sociedade com a natureza, nos colocando novamente a pensar sobre cada uma e 

suas relações, principalmente na atuação do pedagogo e na sua prática. 

A busca por uma educação abrangente e inclusiva aparece nas vozes dos 

entrevistados e a participação do pedagogo para a construção dela é um ponto 

muito importante, que a teoria reflita esta prática pedagógica. As vozes dos 

entrevistados devem ser ouvidas e compreendidas a partir dos seus lugares de 

fala. 

No quadro abaixo foi representado cada palavra que definiu a emoção e ou 

sentimento do (a) entrevistado (a) com referência às questões respondidas por 
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ele, significados que numa perspectiva sulear representa uma mudança em 

direção ao sul, ao lugar da diversidade e de uma prática mais inclusiva e mestiça, 

mais próxima da realidade decolonial dos discursos, como também as palavras 

apresentam-se como mestiças de significados e vivências. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

E(A) Ânimo Diversificação Evolução Esperançosas Satisfação Mudanças 

E(B) Reflexão Mudanças Lacunas Desânimo Esforço Evolução 

E(C) Esperança Frustação Entusiasmado Desânimo Reflexão Valorização 

E(D) Confiança Lutas Atento Crescimento Diversificado Mudanças 

E(E) Confiança Reflexão Frustação Evolução Desafios Atuação 

E(F) Motivação Disposição Encontros Dificuldades Diversificado Mudança 

E(G) Adaptação Pesquisa Descobrimento Esperanças Competências Crescimento 

E(H) Transformação Educação Coerente Incerteza Satisfação Mudanças 

E( I ) Esperançoso Contentamento Descobrimento Contente Gratidão Satisfação 

E( j) Satisfação Reflexão Decisão Busca Inovação Desafios 

Quadro 3 – Expressões dos entrevistados 

 

O que representa o quadro acima? Segundo Freire (1987), a educação 

promove a ampliação da visão de mundo, quando a relação educador-educando é 

mediatizada pelo diálogo. Os diálogos tecidos durante o curso são expressos nas 

vozes dos entrevistados e as palavras “geradoras” de sentimentos representam 

anseios, contentamentos e transformações. 

Analisando o quadro acima, diante das vozes dos discentes é possível 

afirmar que algumas palavras tiveram o sentido forte e quando decidimos ouvi-las 

foi um processo natural que com elas se construíram frases e assim foi possível 

compreender as impressões que eles tiveram do curso, estas palavras tiveram 

força e sentimentos ao expressarem momentos de vivências durante o curso de 

Pedagogia e chegando à finalização. 

A primeira palavra nas vozes dos discentes, foi a “luta”, que demonstrou um 

sentimento com relação à realidade de muitos discentes que tiveram de conciliar 

trabalho e estudo. A outra palavra é “mudanças”, que são os anseios 
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demonstrados por eles em renovar o curso quanto à grade e relações. Temos a 

palavra “esperança” presente não somente nas vozes e sim nos rostos dos 

discentes, que esperam um futuro profissional melhor do que existe no cenário 

atual.  

Também as palavras “motivação”, “evolução”, “incerteza”, “desafios” e 

“dificuldades” dentre outras, predominaram por causa da relação com a impressão 

dos discentes sobre o curso. 

Segundo Larrosa(2002), 

As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o 
que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do 
que simplesmente palavras. E, por isso, as lutas pelas palavras, 
pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição de 
certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras 
palavras são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente 
palavras, algo mais que somente palavras. (p.2) 
 

 

Então, as palavras demonstram sentimentos sobre as vivências no curso 

com suas impressões, trazendo para a pesquisa o lugar de cada discente, 

mestiçando pensamentos e práticas pedagógicas do futuro pedagogo. Ouvir 

também as vozes do sul é a proposta da pesquisa, a busca por uma formação que 

contemple conhecimentos suleares e mestiços que proporcionem experiências 

mais inovadoras e mais próximas da realidade. 

De uma entrevista é possível apreender mais do que vozes, mas sim ir 

aprofundar nessas vozes. A pesquisa epistemológica que trata de conhecimentos 

em educação ao se deparar com as vozes dos discentes, que expressaram seus 

sentimentos e anseios juntamente com as impressões vivenciadas no curso de 

Pedagogia, tornou-se um desafio por demonstrar através do quadro de palavras a 

força de cada uma delas na pesquisa. Ao responderem a entrevista, as vozes dos 

discentes repercutiram através de palavras e força capazes de trazer sua 

realidade e o que eles esperam do futuro. Esse é o quadro que falta para a 

discussão epistemológica e normativa da Pedagogia. Ouvir e aprender com as 

vozes do Sul, isto é, considerar aqueles que realmente experienciam o ser 

pedagogo em formação, trazer a importância de cada indivíduo que vivencia e 
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atua no curso, são os verbos que essa pesquisa buscou conjugar: sulear  e 

mestiçar a Pedagogia e, de certa forma, os caminhos epistemológicos em 

educação. 

Algumas questões de interligação entre Vida e Pedagogia puderam ser 

percebidas nas vozes discentes. Por exemplo, como a Pedagogia fez e faz  

compreender criticamente a vida e as formas de viver? Como um tipo de vida (das 

mulheres das classes trabalhadoras, com pais com baixa escolaridade e com 

renda econômica baixa) fazem compreender a Pedagogia e possibilita a 

emergência de um tipo de Pedagogo? Um pedagogo que concilie a sua vida 

pessoal com o curso e as suas exigências. 

 O que se pode compreender destas questões? Porque não é a 

Universidade que determina a compreensão da vida. É a vida, tomada nas mãos, 

pensada de forma crítica, na Universidade e fora dela, que se pedagogiza de uma 

forma ampla. profunda e necessária de ser pensada ou mesmo repensada. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 A pesquisa desenvolvida e explanada nesta dissertação trouxe algumas 

respostas quanto à formação de docentes do curso de Pedagogia presencial da 

UFSJ e aponta alguns indicadores a partir da percepção dos discentes. 

 Iniciando com a trajetória acadêmica e profissional da pesquisadora e os 

embates vivenciados frente à necessidade de capacitação no curso de Pedagogia, 

caminha-se para conhecer melhor a Pedagogia, desde a Grécia antiga e seguindo 

na linha cronológica do tempo, com averiguação sobre o fato de ela ser uma 

ciência da Educação e a sua relação com os saberes pedagógicos. 

 Segue-se no sentido de conhecer o campo de atuação da Pedagogia, 

através da trajetória dela no Brasil, desde o seu surgimento em 1939 e na UFSJ, 

lugar onde foi realizada a pesquisa. Pode-se conhecer o surgimento do curso na 

UFSJ e as dificuldades em caracterizá-lo como um curso de formação de 

docentes, presentes nas diversas alterações feitas nele através dos anos. 

Finalmente, em 2006, as DCNs para o curso foram aprovadas, assim, priorizando 

um currículo voltado para a interdisciplinaridade e formação do docente, para a 

gestão e para a pesquisa. 

 Neste estudo, foi interessante demarcar que a docência significa 

simultaneamente ser docente e ser gestor e pesquisador. É, pois, um conceito que 

implica três formações ao mesmo tempo em que enfatiza uma delas, a docência 

principalmente. Da mesma forma, a pesquisa foi realizada por meio de 

questionários com a turma de 2017, aliadas às narrativas dos discentes como 

processos de escuta e conhecimento que remetem à profissão docente. 

 Também, o pedagogo não teve formação somente em habilitações 

específicas, mas as DCN’s o direcionaram para uma formação mais ampla,  

levando-o a exercer funções de docente na Educação Infantil, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I e II, na modalidade Normal, como na área de Educação 

Profissional e na Gestão Escolar. Essa formação levou o pedagogo a ter presente 

em sua formação a prática pedagógica mediante estágio e participação no PIBID 

(2007) e Residência Pedagógica (2018). 
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 Em todas as narrativas dos discentes que responderam ao questionário, os 

saberes docentes estão atrelados à prática docente mesmo que esses discentes 

se encontrassem no 1º período de Pedagogia e estivessem tecendo as suas 

expectativas. 

 A partir desses dados levantados, o capítulo 4 refletiu sobre a pesquisa de 

campo realizada com a turma do 7º período do ano de 2020, precisamente no 

acompanhamento da disciplina Literatura Infantil, com observações e realização 

de entrevista semiestruturada. A intensão foi compreender toda a trajetória dos 

discentes no curso de Pedagogia, desde o 1º período, momento em que eles 

expressaram as suas expectativas e, ao final, quando puderam expressar as suas 

impressões sobre o curso, a profissão docente e os saberes que se consolidaram 

em sua formação. 

 No processo de entrevista, ouvir os discentes, futuros pedagogos foi 

conhecer o olhar deles sobre o curso, explanar suas impressões e deixar 

registrado propostas de mudanças.  Como estudar se não há tempo? Talvez 

seja o aspecto que mais tenha se relevado nessas vozes ouvidas, o que nos faz 

refletir sobre as  políticas públicas vigentes para a formação superior em nosso 

país. Não seria a instituição a responsável por colocar essas atividades em outros 

horários, mas sim o Estado quem deveria oferecer para os graduandos as 

condições para que esses pudessem dedicar-se integralmente a sua formação 

profissional, recebendo apoio financeiro, de forma que a necessidade de trabalhar 

não se tornasse um empecilho à participação em programas de pesquisa e 

extensão. 

 A vida e a Pedagogia devem caminhar juntas e de forma harmônica, para 

que o processo de aquisição de conhecimentos seja, de fato, transformador na 

vida das pessoas. 

 Discentes do processo de aprendizagem, trouxeram expressões e vozes de 

esperança, de motivação, de crítica, de mudanças. A escolha pelo curso foi 

significante, compreenderam o ser pedagogo e passaram a buscar uma colocação 

no mundo do trabalho, sem deixar de refletir sobre o momento vivenciado pelo 

país desde março de 2020, com a deflagração da Pandemia do Covid-19, 
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dificuldades que impactaram tanto a forma de aprendizagem com o Ensino 

Emergencial Remoto (ERE), como a busca por um emprego de pedagogo. 

 O lugar de fala dos entrevistados é um lugar de estímulo para que todos os 

discentes de graduação da UFSJ sejam ouvidos. A pesquisa com a utilização da 

entrevista permitiu adentrar no âmago dos sentimentos dos discentes, pois ao 

falar de seus percursos foi possível repensar o curso e, de certa forma, a 

formação docente. 

 Os dados evidenciaram que são necessárias algumas mudanças, 

significativas e que vão adequar o curso de Pedagogia à realidade. Mas refletem 

também sobre a avaliação do curso, como bom, que satisfaz aos anseios, a 

clareza sobre a importância de ser pedagogo, de escolher o curso em detrimento 

de outro foi importante para compreender que o processo formativo foi bem 

traçado. 

 As vozes estimularam a necessidade de se avaliar e refletir sobre os 

aspectos a serem mudados, embora estão conscientes que o aprendizado não se 

encerre na formação a nível de graduação, é necessário sim prosseguir nas 

aprendizagens, embora poucos tenham expressado isso de forma clara.  

 É unânime o desejo de todos os futuros pedagogos de poderem ingressar 

no mundo do trabalho, em espaços escolares e não escolares. Com práticas 

pedagógicas mais inclusivas, suleares e mestiçadas. 

 Que a presente dissertação abra caminho para novas pesquisas na área de 

formação docente que tragam em sua essência:  

 
todo o  seu  corpo,  sua  paixão,  sua  cólera  e  sua  liberdade 
atada,  quem  quer  criar  resiste  ao  poderio  do  saber,  tanto  
das  obras  já  realizadas  como  das  instituições  que  os  
parasitam.  Isto significa,  em suma:  abandona  tudo  o  que  dá  
segurança,  arrisca-te  ao  máximo.  É preciso  instruir-se  o  mais  
possível,  no  começo,  para  se  chegar  à formação: tudo vem do 
trabalho; aprende e fabrica sem descanso. Tomo agora uma  
tangente  para  afirmar  o  contrário.  Ter tudo  compreendido, 
decerto;  mas,  em  seguida,  para  não  saber  nada.  Duvidar 
para  criar. (SERRES, 1993, p. 114). 

 

 Que o criar na educação seja repleto de escolhas, de mudanças e de 

múltiplos saberes, podemos afirmar que estratégias de ensino que têm como foco 
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a compreensão podem ser possibilidade de uma educação problematizadora, pois 

não há compreensão sem problema que leve os discentes a refletirem, a 

discutirem, a se comprometerem com seu processo de aprendizagem, refletindo 

sobre sua realidade, desenvolvendo seu poder de compreensão do mundo.  

 Assim, finalizando, é desejo da pesquisadora que a presente pesquisa 

reverbere no meio acadêmico com novas reflexões e construa caminhos mais 

completos para os pedagogos em formação e que a busca seja contínua em 

aprimorar o curso de Pedagogia a partir da escuta das vozes dos seus discentes  

e que possam ter acessos às políticas públicas que proporcionem condições mais 

satisfatórias para estudarem. 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PESQUISA E SUBMETIDO AO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

Prezado(a) participante,                         

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa, “Trajetórias 

discentes no curso de Pedagogia da UFSJ: das expectativas no ingresso às 
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impressões na finalização” desenvolvida por Neuza Maria Câmara de Souza – 

UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei). 

O objetivo geral da pesquisa é perceber os questões abertas dos 

questionários respondido pelos discentes ingressantes do curso de Pedagogia 

presencial da UFSJ no ano de 2017 na disciplina Prática Pedagógica I  e será feita 

uma observação participante na turma do  7º período do ano de 2020 e uma 

entrevista com 6 (seis) questões semiestruturadas que serão respondidas pelos 

discentes do curso, procurando evidenciar suas expectativas e impressão com  

relação ao curso no que se propõe o Projeto Pedagógico do Curso – PPC e sua 

Matriz Curricular. A pesquisa também buscará desenhar o perfil do aluno que tem 

ingressado no curso de Pedagogia da UFSJ no período de 2014 a 2019 através 

da apresentação de gráficos, que demonstrará este perfil dos ingressantes no 

curso de Pedagogia e em comparação também com a turma de 2017, que é o 

foco da pesquisa. 

O convite para a participação dos discentes se faz necessária porque a 

Metodologia de Pesquisa está pautada na entrevista feita com os discentes  do 

Curso de Pedagogia Presencial da UFSJ do 7º período que aceitarem  participar  

e responderem às questões semiestruturadas. 

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo 

plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua 

participação a qualquer momento. O(a) participante não será penalizado de 

nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da 

mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações 

prestadas, toda a avaliação será realizada de forma individual sem a presença de 

outros voluntários no local de exame. 

 “Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 

resultados da pesquisa, e o material será armazenado em local seguro”. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, o(a) 

participante poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação 
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e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste documento. 

No presente projeto, o(a) participante será identificado pelas iniciais de seu 

nome, bem como, um número que será intransferível. 

A sua participação consistirá em responder às questões enviadas via 

whatsapp pela pesquisadora e estas respostas deverão ser gravadas em áudio e 

enviadas pela mesma via. O(a) participante não receberá remuneração pela 

participação. A sua participação poderá contribuir para a produção e divulgação de 

conhecimento pedagógico sobre as expectativas dos discentes ingressantes no 

Curso de Pedagogia no ano de 2017 e os concluintes do 7º período de 2020. 

A duração será de até 30 minutos. E que poderá ser interrompido por 

solicitação do participante, se houver necessidade. 

A entrevista será transcrita e armazenada em arquivo digital, assim como os 

resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e sua 

orientadora. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo 

menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. 

Como benefício direto aos participantes teremos o conhecimento sobre a 

questão de pesquisa e a importância para se conhecer as expectativas dos 

discentes ingressantes da turma de 2017 no Curso de Pedagogia Presencial 

UFSJ. Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao 

público participante, artigos científicos e na dissertação/tese. Os resultados de 

forma individual serão repassados aos participantes e/ou seus responsáveis 

estando a equipe de pesquisadores à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Serão esclarecidos os riscos para os participantes da pesquisa quanto a: 

dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e 

pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, tais como: uso 

ilegal dos dados obtidos pela pesquisa, dano associado ou decorrente da 

pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao indivíduo ou à 

coletividade, decorrente da pesquisa;  
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Sendo legalmente a  indenização - cobertura material para reparação a 

dano, causado pela pesquisa ao participante da pesquisa.   

Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao 

público participante, artigos científicos e na dissertação/tese. Os resultados de 

forma individual serão repassados aos participantes estando a equipe de 

pesquisadores à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Considerações finais: 

Não haverá nenhum custo pela sua participação. 

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este 

estudo. Se outras perguntas surgirem mais tarde, poderás entrar em contato com 

os pesquisadores. 

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância 

que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro 

de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o 

andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de 

proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, 

da confidencialidade e da privacidade”. 

CEPSJ- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - UFSJ 
SÃO JOÃO DEL REI (MG) - CEP: 36301-160  
FONE: (32) 3379-5598 / E-MAIL: cepsj@ufsj.edu.br 
CONTATO COM O PESQUISADOR A RESPONSÁVEL:  

NEUZA MARIA CÂMARA DE SOUZA 

EMAIL: neuzabesamat@hotmail.com    TELEFONE: (32) 988358913 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (Conep): Tel.: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: 

conep@saude.gov.br 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em 

duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo 
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convidado a participar da pesquisa, assim como pelo pesquisador responsável, ou 

pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s). 

 

São João del-Rei,_____de____________de 2020. 

 

 

 

___________________________________ _______________________________ 

Nome do Responsável Assinatura do Responsável 

  

___________________________________ _______________________________ 

Neuza Maria Câmara de Souza Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B 
 

 
Transcrições da entrevista com questões semiestruturadas 
 
Participantes:   F (feminino)   M (masculino) 
 
A (F) /B (F) / C (F) / D (F) / E (M)/  F (F)/ G (F) H (F) I(F), J(F). 
 
O entrevistado E(M) pertence a turma de ingressante de 2016 no curso de 

Pedagogia presencial da UFSJ, no entanto, o mesmo participou de um estágio no 

exterior e por isto ficou em déficit com um semestre de curso, por isto pertenceu a 

turma do 7º período 2019, alvo da pesquisa e se dispôs a participar dela, 

contribuindo com suas impressões. As entrevistas foram transcritas de forma 

fidedigna. 

 
1- Porque você escolheu fazer o curso de Pedagogia inicialmente? Para você 

hoje, o que significa ser Pedagogo?  

 

Entrevista A:  

“Porque de todos os cursos oferecidos pela UFSJ foi o que mais me chamou a 

atenção e mexeu assim comigo. E o que significa ser pedagogo é contribuir e 

levar conhecimentos para as crianças. É o que eu acho”. 

 

Entrevista B: 

“Na verdade ela foi minha segunda opção porque na verdade eu queria algo que 

fosse parecido com Psicologia, na minha cabeça naquela época fez sentido, aí eu 

entrei na Pedagogia, e hoje eu vejo que a Pedagogia vai além de ser um tio na 

sala de aula, de ser uma tia na sala de aula, a Pedagogia ela engloba muito mais 

coisas, é, para a gente, acho que a Pedagogia ela é uma coisa muito vital, sabe, 

que todo mundo precisasse na vida fazer para você aprender a lidar com uma 

criança, mas como você aprendesse a lidar consigo mesmo e com as pessoas ao 

seu redor”. 

 

 



148 
 

 

Entrevista C: 

“Meu interesse era fazer Psicologia e entrei na Pedagogia pela possibilidade de 

transferência de curso, porém no ano que ingressei essa possibilidade chegou ao 

seu fim, não sendo permitido mais transferências. Sendo assim optei pela 

conclusão do curso”.  

  

Entrevista D: 

“Bom, eu trabalho como secretária escolar, inicialmente, eu escolhi Pedagogia 

pensando em contribuir para o meu trabalho, né, pensava na área da gestão, da 

inspeção, estas coisas assim, mas hoje conhecendo melhor o trabalho do 

pedagogo em sala de aula  e fora dela também e inclusive em espaços não 

formais, eu vejo que ser pedagogo vai muito além de ser docente, supervisor, 

diretor, estas coisas, eu vejo o pedagogo como referência de descobertas, aquele 

que mostra o caminho para que os estudantes tenham a capacidade de escolher e 

assumir as consequências  das suas escolhas, vejo também o pedagogo como 

exemplo de possibilidade de luta de quebra de protocolos, estes protocolos que 

nos enquadram, nos segregam, nos limitam, a Pedagogia é possibilidade de 

quebrar isto e de nos reconhecer como cidadãos de luta, de mudança e 

movimento”. 

 

Entrevista E: 

“Entrei na universidade com 18 anos de idade, logo após sair do ensino médio. 

Eu tinha trabalhado como vendedor em uma loja, dos 16 aos 17 anos de idade. 

Mas, pedi demissão porque me sentia injustiçado naquele ambiente de trabalho 

(muitas coisas da CLT não eram respeitadas). 

Eu sempre tinha tido o sonho de estudar um curso superior, e isso estava nos 

meus planos, mas definitivamente eu não poderia pagar. Lembro até que tinha 

olhado em uma faculdade privada da minha cidade, e o valor apenas da matrícula 

era mais de mil reais. E naquela época eu estava na última parcela do seguro 

desemprego e ainda sem perspectiva de trabalho. Era um curso de Fisioterapia. 
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Fiz o ENEM depois de sair da loja e aguardei o SISU. Veio a primeira chamada, 

eu não passei. A segunda, eu não passei. Fiquei muito triste, desisti, e procurava 

emprego desesperadamente e não encontrava. Fiz várias entrevistas e deixei 

diversos currículos, mas não me contratavam. 

Um dia, por acaso, eu estava checando meu e-mail e vi que eu tinha sido 

convocado para a terceira chamada. Essa terceira chamada é assim: reúne todos 

os candidatos em um lugar e chama por ordem de notas maiores e de acordo com 

o número de vagas. Fiz uma vaquinha na minha família, implorei dinheiro para um 

monte de parente e consegui juntar mais ou menos uns 900,00 reais. Eu nunca 

nem tinha pisado em São João del-Rei. Na verdade, eu selecionei essa cidade no 

SISU porque era a que estava com uma das notas que eu conseguiria, talvez, 

entrar, por estar mais baixa. 

Estou me lembrando que eu também estava louco para sair da casa da minha 

mãe. Nunca nos demos bem e brigamos durante toda a minha adolescência. Ela é 

uma pessoa com vários problemas emocionais, e estar vivendo com ela acabava 

comigo, eu pensava assim: “qualquer lugar que surgir, pra mim é lucro. Eu não sei 

como será, só sei que quero sair daqui”. 

Eu sempre sonhei em fazer um curso superior, e estava decidido a estudar 

qualquer curso em que eu passasse (tanto que eu até fiz orçamento na faculdade 

de Fisioterapia, já que na minha cidade não tinha licenciatura). A questão é que eu 

estava decidido a me dedicar a qualquer oportunidade que surgisse. Mas, no 

SISU, eu selecionei como opções: Psicologia, Serviço Social, História e 

Pedagogia. Não passei nas três primeiras, e aconteceu de eu passar na última. 

Como eu disse, eu sinto que eu me dedicaria a qualquer curso que entrasse. Mas 

eu tinha minhas preferencias, e dentre ela estava ser docente. Eu sempre adorei a 

escola e o “mundo dos docentes”. Na escola eu era muito discriminado por ser 

gay,  as minhas maiores amizades eram as docentes. Eu batia papos e mais 

papos com elas, ia na casa delas. Uma até me convidou para ser padrinho de 

casamento dela, hoje eu sou amigo próximo de quase todo o corpo docente da 

escola em que eu estudei. Amigo delas virem até a minha casa e eu ir na delas. 
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Para você ter uma ideia, eu era o único aluno da escola que tinha livre entrada na 

sala das docentes, 

e eu sempre amei a escola. E eu pensava: “nossa, se um dia eu for docente, eu 

vou fazer isso e isso de diferente dos meus docentes, vou inovar, não vou ser um 

docente chato e tal”. Mas hoje eu percebo que eu não tinha noção nenhuma do 

que era ser docente. Eu achava que era só passar uma matéria e preencher 

documentos, mas não sabia da dimensão política e militante da profissão, por 

exemplo”. 

 

Entrevista F: 

“O motivo por eu ter escolhido o curso de Pedagogia é um pouco complicado, pois 

tive que passar por outras duas graduações para saber que a Pedagogia era o 

curso que eu realmente queria e que atuaria satisfeita na área. Ser pedagogo para 

muitos, pode ser algo simples na qual toda a sociedade se sente competente para 

opinar, mas ser pedagogo é de uma imensa responsabilidade, é possibilitar o 

desenvolvimento do outro, principalmente o desenvolvimento crítico”. 

 

Entrevista G: 

Bom a Pedagogia não foi minha escolha de graduação, eu fiz Comunicação Social 

com ênfase em Jornalismo, cursei né, porque eu parei no último ano na UFSJ, 

larguei o curso no último ano porque,  eu não me encontrava feliz, realizada, por 

mais que eu fizesse dava tudo certo, mas eu não sentia que era o que eu queria 

para a minha vida e eu sempre quis ser docente, mas ao longo dos anos, este 

sonho foi sendo deixado de lado por desmotivada mesmo, tanto até que os 

próprios docentes que me acompanharam ao longo da trajetória quando foi no 

período de fazer o vestibular eu falei que eu queria ser docente e logo eu fui tirada 

de cabeça, que isto não era profissão para mim, que eu mereço algo melhor e por 

aí vai, mas sendo aos 17 anos a gente acaba é, não seguindo geralmente alguma 

coisa, não tinha esta personalidade para seguir algo que eu queria, sendo que 

quando eu tomei a decisão de largar o Jornalismo eu já estava decidida no que eu 

queria só que eu larguei e fiquei um ano parada, segui outras coisas, acabei 
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mudando de cidade, ao retornar eu acabei trabalhando no espaço de educação, 

né, para uma ONG para crianças com situação de risco social, e ali eu descobri 

que era aquilo mesmo que eu queria fazer pro resto da minha vida e fui fazer 

novamente o ENEM, né, para Pedagogia e passei  só que eu sempre me coloquei 

muito na área de tecnologia  e educomunicação no Jornalismo e eu achava que 

quando eu chegasse na Pedagogia eu ia trabalhar com a área de 

educomunicação. Bom, ser pedagogo para mim foi algo que foi mudando ao longo 

do processo da minha formação no curso, é, não sei se para a maioria acontece, 

quando chegamos a gente acha é que vai atuar em sala de aula, vai estar 

estritamente ligado a escola porque é esta uma visão que acaba tendo no início 

mas ao longo do curso, ao longo da formação este leque de possibilidade de 

atuação do que é ser pedagogo foi se modificando, tem se modificado até hoje e 

creio que vai modificar mais ainda pro resto da vida porque é um profissional que 

pode atuar em diversos setores, em diversas áreas, é, com todos os tipos de 

pessoa, não apenas crianças né, e,  ser pedagogo é o agente transformador né 

social, é aquele que pode transformar vidas porque não adianta a gente achar que 

transformação de vidas vem através só de dinheiro ou aquele profissional que 

exerce isto, transformação de vidas vem através da educação porque se minha 

vida foi transformada foi através da educação,  eu acho que o pedagogo é um 

transformador social”. 

 

Entrevista H: 

“Escolhi fazer o curso de Pedagogia porque, desde criança, eu sempre quis ser 

docente. Ser pedagoga para mim é ter uma responsabilidade muito grande ao 

educar as crianças. É algo lindo e muito prazeroso também”. 

 

Entrevista I: 

 “Eu escolhi fazer Pedagogia porque, bom, hoje eu vejo de forma crítica é isso, 

né? E eu entende que não é uma escolha sem ser pelo individual, é como eu 

costumo dizer assim, eu escolhi ser docente e a minha irmã escolheu ser 

enfermeira porque ninguém falou para gente que a gente podia ser advogado, 
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médico ou engenheira. Apesar de eu já me identificar e quando eu estava na 2ª  e 

3ª  série do Ensino Fundamental, eu tive uma docente que eu apreciava muito e 

eu falava durante toda minha vida, desde os 7 anos que eu ia ser docente, fiz 

magistério junto com o ensino médio e continuei, fui para faculdade, fui trabalhar  

com educação, mas não acho que tenha sido uma escolha só subjetiva, eu acho 

que tudo que a gente faz para  a gente esbarra no ideológico, sabe,  assim eu não 

posso dizer que eu escolhi só por conta própria, só porque alguma coisa que eu 

achava que gostava,  eu acho também que existe só um leque social de 

profissões que tem haver  só com  mulher e enfim mas foi por isso eu escolhi, 

porque eu tive  uma docente que eu gostava muito e porque na minha escola tinha 

opção de no ensino médio a gente fazer magistério junto,  meu ensino médio foi 

de 4 anos e não de 3 anos e eu já saí de lá e já comecei dar aula com 17 anos, eu 

trabalhei em algumas escolas particulares da minha cidade e hoje olhar 

criticamente para tudo isso que eu acabei de falar assim, mas mesmo assim ainda 

quero ser pedagogo. Porque para mim vamos ver se nesse período lá que eu era 

uma menina, foi bom demais até hoje que já se passaram 10 anos, os meus 

motivos mudaram obviamente e hoje para mim de forma mais geral significa que é 

uma profissão. Eu quero ter uma profissão. Eu quero ir além, é isso assim, mas eu 

entendo as nuances dessa profissão, eu entendo que é uma profissão onde eu 

preciso sempre para eu ser coerente com as  

coisas que eu acredito é preciso ter uma prática humana que respeita, que tem 

empatia e eu entendo que apesar de ser uma profissão para mim, eu vejo como o 

meu ganha pão, né? Eu entendo também que eu preciso fazer dessa profissão 

com coerência para eu seguir a linha do que eu penso assim, sabe? Eu não posso 

ser eu somente, não quero ser uma pedagoga medíocre, educadora medíocre. 

Você sabe porque isso seria contra o que eu acredito. E aí eu vou tentar me 

esforçar para ser o que eu acredito ser o melhor, mais humano o mais respeitador, 

o que vai formar que vai ajudar na formação das pessoas de forma melhor, né! 

Não sei se dá para entender isso”. 

 
 

Entrevista J: 
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“Bom, eu falo que a Pedagogia que me escolheu. Eu fui para o curso com o intuito 

de ter apenas um curso superior para prestar concurso na polícia militar que era o 

meu sonho, no segundo semestre eu já estava completamente apaixonada e 

encantada com a riqueza que o curso oferecia”.  

 

 

2- Considerando a sua trajetória dentro do curso de Pedagogia, quais são as 

mudanças que você identifica nessa concepção ao longo de sua formação? O que 

você considerava sobre a profissão docente quando entrou no curso e agora?    

 

Entrevista A:  

“A Pedagogia é extremamente ampla e ela tem vários, vários caminhos. Eu 

achava que era algo mais simples, não, precisa de muita, muita teoria para 

atuarmos na nossa prática pedagógica”. 

 

Entrevista B: 

“Eh, eu percebi que houve muitas mudanças para não só eu perceber o curso de 

Pedagogia né, eh porque antigamente eu achava que o curso era voltado para 

criança mais nesse sentido, agora eu vejo que a Pedagogia engloba a educação 

geral, quando eu falo de educação eu falo de sociologia, de filosofia, de arte e de 

muitas outras coisas, educação, Pedagogia não é só falar sobre crianças e sim 

falar de outras vertentes dela, eu amparei nestas mudanças”. 

 

Entrevista C: 

“Acreditava que o ambiente acadêmico possuía mais empatia, por possuir um 

irmão formado em Letras sabia que ser docente(a) não era algo fácil e que exigia 

muito estudo, mas minha surpresa foi lidar com docentes que agem 

completamente diferentes dos discursos pregados na empatia, entender a 

realidade do aluno. Isso não ocorre, claro que existem profissionais aos quais 

serei grata por toda uma vida, já outros... Desejo que repensem se a profissão 

docente de fato lhes cabe”. 
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Entrevista D: 

“No início eu achava que o mais importante era saber ensinar, que o curso daria 

uma forma, um método prático para ensinar, mas é preciso mais do que isto né, a 

gente precisa compreender como o aluno aprende, como ele constrói o 

conhecimento, é preciso compreender as diferenças, trabalhar as diferenças, as 

interações, é preciso que nós enquanto pedagogos nos reconheçamos como 

seres produtores de cultura para  possamos mediar para os discentes esta 

construção, este auto reconhecimento, além disto o docente, o pedagogo precisa 

lutar por meios políticos e legais que vão influenciar no trabalho diretamente, é 

preciso fazer redes e juntar aqueles que tem o mesmo objetivo que a gente tem 

que é formar cidadãos críticos, capazes de questionar, de refazer, de lutar de 

construir e não apenas aprender, ler escrever e somar”. 

 

Entrevista E: 

“Como disse acima, eu achava que ser docente era só passar um conteúdo no 

quadro sem nem se importar se os discentes aprenderam e preencher 

documentos. Eu não tinha ideia das várias dimensões que compõem o que fazer 

de um docente, de um pedagogo. Na universidade, eu aprendi que ser docente 

não é transferir conhecimento. É muito mais que isso. 

Antes, eu julgava as minhas docentes do ensino médio que perdiam tempo 

insistindo com os discentes para que eles estudassem e aprendessem. Eu achava 

que isso não estava no papel delas e pensava: “eu nunca vou fazer isso se eu for 

docente”. 

Hoje eu sei da importância de lutar, de insistir por um estudante. 

Outro exemplo que eu me lembro: eu criticava muito uma diretora da minha escola 

– que hoje é até minha amiga – porque a merenda da escola era comida, e não 

um lanche. Mas, imagine: comida às nove horas da manhã, que era horário do 

recreio. Realmente era muito ruim! Mas hoje eu entendo a importância daquela 

diretora ter garantido aquela comida no estômago de muitos discentes que não 

tinham comida em casa, e agora eu sei que como diretor eu faria o mesmo no 
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lugar dela. Afinal, eu estudava em uma escola da favela, mas eu era um pouco 

mais privilegiado naquele contexto, porque apesar de tudo, eu sempre tinha um 

almoço para comer ao chegar em casa. Mas hoje eu sei, eu entendo, que essa 

não era a realidade na vida de muitos dos meus colegas da escola. Ser docente 

pra mim, está muito ligado a essa dimensão política, de lutar pelos direitos dos 

meus discentes, de fazer com que o meu trabalho seja uma maneira desse aluno 

refletir sobre a desigualdade social que ele é vítima. E eu aprendi isso na 

universidade. Eu tive exemplos disso, como eu citei, na Educação Básica, mas lá, 

na Educação Básica, eu ainda não entendia isso de uma maneira muito clara. 

Também é claro que minha atual perspectiva da docência foi impulsionada pelas 

minhas vivências enquanto discente vítima da desigualdade social, mas eu só fui 

pensar sobre isso criticamente de uma maneira profunda depois que eu entrei na 

universidade. Hoje eu sei que eu sou docente para ajudar a fazer do mundo um 

lugar menos injusto e menos desumano. Para ajudar a mudar o mundo”. 

 

Entrevista F: 

“Ao entrar na Pedagogia, considerava o pedagogo como apenas o docente que 

alfabetiza crianças, mas a função do pedagogo vai muito além disso, é despertar o 

pensamento crítico”. 

 

Entrevista G: 

“Bom na questão 2, a minha concepção mudou totalmente ao longo da minha 

formação no curso, eu entrei na época que eu trabalhava como educadora social 

neste projeto com a educação infantil e eu pensava muito na pesquisa na área de 

educomunicação, mas eu cursei uma disciplina que se chamava História da 

Educação II no 2º período e ali mudou toda a minha trajetória no curso, porque eu 

nunca havia pensado em fazer pesquisa e iniciação científica e acabou que a 

disciplina me despertou este interesse foi quando eu larguei o projeto como 

educadora social e  fui seguir a área de iniciação científica e fui seguir a de 

pesquisa na área de iniciação científica, na qual eu pesquiso história da educação 

no qual eu pesquiso os arquivos escolares das escolas antigas de São João del-
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Rei, no caso o Colégio Santo Antônio que funcionou de 1909 a 1972 e aí eu 

pesquiso este arquivo que tem diversas possibilidades de pesquisa na área, a 

gente faz uma catalogação, fizemos uma catalogação no colégio, na Escola 

Estadual Cônego Osvaldo Lustosa,  assim, eu mudei totalmente a minha 

perspectiva penso muito mais na questão da pesquisa, de me tornar pesquisadora 

né, nesta área,  foi algo assim transformado ao longo do curso, a minha visão 

também de que abriu este leque, a Pedagogia abriu este leque para mim  da 

pesquisa científica”. 

Entrevista H: 

“As mudanças que identifico é basicamente sobre como a profissão não é tão 

simples como muitos ao meu redor me falava que seria. Tem que ter dedicação, 

responsabilidade e muito estudo sobre as crianças, sobre a melhor maneira de 

educar, sobre os direitos e deveres. Minha mente se abriu para muitas questões e 

se aprofundou para muitas, também”. 

 

Entrevista I: 

“Eu na verdade é a segunda vez que eu entro no curso de pedagogia com 19 para 

20 anos, quase 20 anos completos, eu fui, eu entrei no curso de Pedagogia na 

UFOP. E aí não posso falar só do desse curso. Mas falando de toda a estrutura da 

Universidade. Eu sou de uma cidade lá no interior lá no sul de Minas Gerais e eu 

fui para estudar em Mariana, eu vendo muitas mudanças nesse processo de 

entrar na faculdade porque eu saí da casa dos meus pais com 20 anos. Eu fui 

para uma cidade que estava 600 km da minha família. Eu não conhecia ninguém, 

eu fui viver muitas coisas novas, além de entrar no curso e aí ao longo do tempo 

que eu estava lá na UFOP, eu posso dizer que eu era aquele tipo de pessoa 

jovem que pensava em muitas coisas assim mesmo, vi que na UFOP tem 

movimento, não tinha muito forte, tem muitas outras questões assim, lá é de lugar 

que o ensino é mediano. Vamos assim falar, tem mais debate, mais discussões 

nos corredores do que da sala de aula, no primeiro momento era que a gente ia 

para a Pedagogia, que eu falei: vou mudar o mundo e na verdade era toda aquela 

Utopia, aí tudo mais e aí ao longo do tempo eu fui entendendo que não é bem 
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assim que existem caminhos, né? Eu contribuí com pequenas mudanças pontuais, 

mas que não é isso que eu falei, nada, não é uma coisa que ser docente, ser 

educador é que eu vou me transformar, vamos formar. Eu não vou ser porque eu 

acho que porque eu acredito que eu vou mudar o mundo eu vou ser porque eu 

preciso ter uma profissão, sabe porque é difícil uma mulher pobre no nosso país.  

Assim mesmo eu entendendo a parte humana da minha profissão. Acho que no 

começo era isso assim, aí vou hoje em dia seguindo, eu já entendi que não é 

assim. E aí é isso que eu falei, né? O que eu considerava, UFOP é isso que eu 

falei, eu vi essa coisa, mais florida e hoje em dia a gente vê que tanto que não é 

assim não com a faculdade. ” 

 

Entrevista J: 

Eu achava e falava que de forma alguma eu iria para uma sala de aula, ficava 

brava quando as pessoas me chamavam de pedagoga, eu não queria aceitar que 

estava naquele curso para exercer a profissão, mas graças a excelentes docentes 

e a oportunidade de trabalhar como estagiária, de ter sido bolsista do PIBID, hoje 

eu me vejo totalmente entregue a profissão e tenho certeza que é isso que quero”.  

 

3- Quais são as suas impressões sobre o curso de Pedagogia/UFSJ quanto ao 

currículo estudado e estágio vivenciado? 

 

Entrevista A:  

“O currículo é bem antigo, é de 2010, e, ele poderia ser melhorado e mais 

atualizado, também poderia ter mais estágio desde o começo do curso, porque só  

tem no final do curso, poderia ter desde o começo.” 

 

Entrevista B: 

“Olha, na verdade eu gosto muito do curso de Pedagogia, entretanto eu vejo que 

nosso currículo está muito atrasado considerando o restante, considerando o 

curso de Pedagogia do Uniptan, eu tenho impressão que a gente foca muito na 
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educação infantil e banaliza outras áreas como a educação em ambientes não 

formais, eu acho que tem muitas falhas.” 

 

Entrevista C: 

“A realidade é dura, amarga, mas a teoria está associada a prática com toda 

certeza. Não existe na prática é diferente. O que existe é a precarização 

compulsória da profissão que não dá ao profissional da educação condições 

práticas de vincular as teorias e as práticas do cotidiano”. 

 

Entrevista D: 

“Na minha opinião o currículo precisa ser atualizado, né, ele está na proposta de 

atualização mas ele ainda não foi atualizado, precisam ser revistas algumas 

questões práticas, como por exemplo as disciplinas de Arte e  de Literatura Infantil 

são dadas nos dois últimos períodos, no 7º e no 8º, não seria muito mais 

interessante se elas fossem dadas antes dos estágios ou pelo menos juntos dos 

estágios, seria possível realizar trabalhos interdisciplinares assim fantásticos né, 

acho também as disciplinas eletivas deveriam ter  mais opção de escolha porque 

elas são ofertadas de duas a duas, a gente escolhe uma ou outra e só, e como o 

tempo do curso a gente não tem possibilidade de deixar de fazer dessa vez para 

fazer depois, porque senão a gente tem que fazer mais um ano por causa de uma 

disciplina, a gente acaba fazendo o que está sendo ofertado no momento mesmo 

não sendo do nosso interesse e os estágios que eu realizei foram bem 

proveitosos, assim, a estrutura teórica e aula prática nas escolas, achei bem 

bacana e engrandecedor sim.”  

 

Entrevista E: 

“Olha, é importante dizer que o currículo é constituído por um currículo formal, e 

um currículo que chamamos oculto, ou seja, um currículo não é só aquilo que está 

no papel, mas é aquilo que a gente faz na prática com aquele currículo. Porque 

nem sempre o que está no papel é o que ocorre na prática. E eu sinto que é assim 

também na Pedagogia da UFSJ. 
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Eu amei o meu curso, amei de verdade. Até as dificuldades, hoje que eu as venci, 

eu sinto que eu amei o curso. Sinto também que o currículo formal está bem 

estruturado. É claro que poderiam haver melhoras, mas é um currículo bom. Se 

você repara, eu tive um panorama “geralzão” do que é educação, da atuação de 

um pedagogo, de um docente. 

As maiores dificuldades, para mim, advinham não desse currículo formal, mas do 

que se fazia com eles. Eu quero dizer: alguns docentes não encaram com respeito 

as matérias que pegam. Por exemplo, eu tenho matérias que eu me lembro das 

aprendizagens que eu tive, dos livros que eu li, dos artigos que eu li. Mas tive 

matérias que eu não me lembro de uma aula sequer, porque era uma enrolação 

por parte do docente, ou porque aquela metodologia do docente não fazia sentido 

nenhum pra mim. Eu não conseguia ser “tocado” e aprender com aquele docente. 

E muitas vezes aquele docente não aceitava sugestões ou críticas, porque sempre 

que eu me sentia incomodado, eu tentava expressar isso em sala de aula. Mas 

alguns docentes não estavam sequer abertos e eram até arrogantes ao receber 

críticas e sugestões. 

Se eu pudesse, eu queria dizer que é muito importante que alguns docentes do 

curso de Pedagogia mudem a cabeça deles. Não são muitos docentes que 

precisam, ao meu ver, mudar. Mas existem coisas que não combinam, que não 

podem estar mais dentro do curso de Pedagogia, como a arrogância, a soberba, o 

sentimento de ser maior que o aluno e o prazer de dificultar a vida dos discentes. 

É claro que nenhum dos que fazem isso vão assumir que fazem, mas essa é uma 

queixa constante minha e de muitos colegas que se formaram comigo, e essas 

queixas não existiriam se isso fosse mentira. 

Eu me deparei, durante o curso, com casos de autoritarismo e sinto que em 

alguns momentos eu fui até assediado moralmente. Coisas que me geraram 

sofrimentos físicos e psicológicos, e eu sei que isso acontece com um monte de 

outros estudantes, e em casos que o docente ou a docente seguem impunes, 

seguem 

humilhando, ou sendo arrogante e não dialogando, não ouvindo o estudante. Não 

estou falando de nenhum caso isolado, porque graças a Deus eu tive uma 
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orientadora (de TCC e grupos de estudos) muito bons e que ela sempre me 

compreendeu muito, mas nem sempre foi assim em outros contatos que eu tive , 

as vezes, a pessoa até estuda e ensina em sala de aula sobre o diálogo, mas não 

coloca isso em prática na hora de lidar com os discentes. E é claro que tem alguns 

casos de discentes que não levam a sério os estudos, mas são casos muito 

isolados mesmo. A grande, a esmagadora maioria das meninas que estão na sala 

de pedagogia, estão levando os estudos com seriedade, com vontade de se 

formarem, com vontade de mudar de vida e de trabalhar. E encontrar um docente 

que te maltrata, que não te escuta, que dá aulas horríveis, é muito desanimador e 

te dificulta mais ainda o caminho. 

Eu acho que isso poderia mudar com a ampliação e um verdadeiro movimento 

participação nos núcleos colegiados e na consolidação do Centro Acadêmico. 

Essa questão do C.A., por exemplo. O C. A. da Pedagogia sempre tá lutando pra 

se estabelecer, entre idas e vindas. A muito custo, umas pessoas se reúnem para 

reerguer o C.A., mas daí a um tempo ele tomba de novo. Eu acho que isso deveria 

ser investigado até em uma pesquisa: por que o C.A. da Psicologia, da Letras, 

existe há tanto tempo e é tão atuante, e na Pedagogia isso não acontece? É claro 

que a resposta pra isso tem muito a ver com o perfil dos discentes, já que na 

Pedagogia a maioria é trabalhadora, e tal. Mas eu acho que isso não é culpa só 

dos estudantes, mas também de alguns docentes que não entendem o que é 

participação de verdade, que não entendem o que é democracia dentro de um 

curso. E entender não é falar sobre a democracia, porque a maioria fala. Entender 

é praticar a democracia, a escuta, o respeito a liberdade, a tomada de decisões 

em coletivo. E isso é o mais difícil, a participação discente que tem hoje no curso 

de Pedagogia, ao meu ver, é muito rasa e precisa muito melhorar. Mas eu sei de 

colegas estudantes que ainda estão na Pedagogia e tem muita vontade e que 

buscam fazer isso. Tomara que não sejam desestimulados e não se deixem 

vencer pelo cansaço da briga. Mas é claro que eu só estou falando essas críticas 

na tentativa de melhorar o curso, a universidade. Não é uma crítica pelo puro 

prazer de criticar. Eu nunca contaria isso para alguém que está fora da 

universidade, por exemplo. Para as pessoas de fora da universidade, eu só falo 



161 
 

bem da universidade. Não posso me esquecer que há um projeto de desmonte da 

universidade pública, e acho que os discursos de críticas para pessoas que não 

entendem a importância da universidade podem contribuir com esse desmonte. 

Mas não é o caso dessa pesquisa. Aqui eu estou falando para tentar ajudar a 

melhorar. Quanto aos estágios, eu acho que foram extremamente importantes na 

minha formação. Nos estágios eu aprendi a escrever, a ligar a teoria com a 

prática, a criticar, a elogiar, e também comecei a perceber o que era uma escola 

pelo lado do docente. E a escola, em geral, para mim, como docente, é um campo 

de batalha, um lugar de muita luta e enfrentamento. Mas é também um lugar 

extremamente alegre e bonito no qual eu acredito e invisto toda minha esperança. 

Enfim, acho também importante dizer que eu não fiz nenhum estágio em escola 

privada. Eu optei por fazer todos os estágios em escolas públicas, porque eu 

nunca quis trabalhar em escola privada. Eu via vários colegas falando dos 

estágios nas escolas privadas, mas eu não me identificava minimamente com 

aquele espaço, tudo que eu fiz, todos os projetos que participei, todos os estágios, 

todas as atividades de campo, tudo foi na escola pública. Eu realmente quis me 

preparar para a escola pública. Não digo que amanhã eu não estarei em uma 

escola ou instituição privada, porque a gente não sabe as necessidades que o dia 

de amanhã nos trará. Mas eu digo que eu me identifico com a escola pública, 

porque é nesse ambiente que eu nasci, que eu me formei como gente, como 

aluno, como docente.” 

 

Entrevista F: 

“A respeito dos estágios vivenciados foram oportunidades únicas em minha 

formação, no entanto considero que o contato com a prática não deveria 

acontecer somente nos estágios, deveria ter outros momentos que possibilitassem 

o encontro da universidade e da escola.” 

 

Entrevista G: 

“Bom na questão 3 eu acredito que nós temos uma boa formação sim, mas devido 

às mudanças que vem acontecendo principalmente ao longo e depois da 
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pandemia nós vimos que tem coisas no nosso currículo que tem que ser 

modificado, que a gente tem de estar mais preparado pra atender esta nova 

demanda né, eu acredito que uma disciplina que eu sinto falta é a Educação e 

Diversidade que existem em outros cursos da universidade mas no nosso não 

existe, e questões de tecnologia também, eu sempre fui mais antenada eu não 

passo por dificuldades nesta questão de mídias e tecnologias na educação mas 

nós sentimos esta dificuldade ao longo do curso, agora do período remoto 

emergencial que isto nos vai ser cobrado daqui para frente, né, eu acho que é 

uma disciplina que deveria entrar no currículo também e os estágios nos dão 

grandes experiências, é, eu realizei os dois estágios na Educação Infantil, mais 

um estágio no ensino fundamental e falta um agora, quando voltar e realizarei os 

dois em Gestão também, foi uma oportunidade assim tremenda porque você 

começa, é a partir do estágio que você começa a conhecer o que você quer para a 

vida mesmo. E eu tive muita sorte de estagiar com docentes, com profissionais 

que me apoiaram e que não chegaram falando: nossa, porque muitos colegas 

meus, tipo assim, chegavam e falavam assim que o próprio docente que ele 

estagiava falava assim: nossa que loucura você vai ser pedagogo vai formar nisso, 

já desanimava o profissional que estava ali estagiando. E eu tive muita sorte de 

não passar por isso, porque todos os profissionais, todas as docentes que eu 

passei até hoje no estágio, nesses estágios que eu fiz elas sempre me apoiaram, 

me deram a possibilidade mesmo de não ser  por exemplo, no estágio do Ensino 

Fundamental I, assim. Agora não era um estágio de regência, mas a docente nos 

abriu a oportunidade de dar uma aula porque estávamos muito interessados no 

assunto e tínhamos algo para trazer para ela de novo e ela abriu esta 

oportunidade tipo assim, algo muito bacana com os discentes e com ela e, não me 

desmotivou em nenhum momento. Eu não sofri esta desmotivação.” 

 

Entrevista H: 

“Acho que a relação entre o currículo estudado e o estágio vivenciado é muito 

coerente quando feito com dedicação e comprometimento, da maneira que creio 



163 
 

eu, consegui fazer até aqui. O curso de Pedagogia oferece tudo aquilo que ele 

promete.” 

 

Entrevista I: 

 “E aí, essa pergunta é todas as minhas respostas vão sendo complementadas 

sim, as perguntas porque quando eu estava lá na UFOP eu tive muitas vivências e 

também muitos conflitos. Eu jovem, tinha que me sustentar sozinha. E aí só que 

eu fui resolvendo tudo. Por exemplo assim no começo, eu não gostava das 

pessoas 

 que eu tinha conflito, daí eu saí da República. Eu arrumei um emprego, eu fiz de 

tudo para estar estável, eu voltei meu olhar para o curso e eu percebi que eu não 

queria porque lá eu entendi que cada currículo tem uma abordagem e eu sabia. 

Desde quando eu fui falar que eu queria estudar educação infantil, eu quero 

trabalhar na educação infantil também na gestão são as duas áreas que eu mais 

me identifico e que eu mais eu acho que não podem ocorrer grandes mudanças. 

Correr atrás não estava encontrando né? Porque eu falei que eu não quero fazer 

grande, mas não sei se são espaços assim a primeira infância na educação 

infantil, eu e a gestão que eu acho que é o coração da escola, né? Gestão é uma 

boa. Tudo vai funcionar pelo menos a impressão que eu tenho assim e aí por isso 

que eu gosto muito do currículo daqui da pedagogia UFSJ, porque aqui a gente 

volta bastante nosso olhar para a educação infantil, né? Se tiver excelente 

docente, eu entrei também no ano que a docente Amanda entrou e ela ajudou 

nessa parte e com a parte do estágio também, porque eu estou falando dos meus 

estágios que eu fiz, foi Educação Infantil e eu já fiz o Fundamental 1 de Gestão 

que também foram experiências que eu achei positivas e assim eu estou 

prosseguindo no curso. A Escola é um lugar complicado porque a gente vai pouco 

tempo, eu trabalhei muito tempo na escola, já eu sei que só 30 horas, devo estar 

com 60h, sei lá quantas horas  a mais, 20 horas talvez,  não é suficiente para a 

gente conseguir ver tudo mas mesmo assim todos os parentes que eu tive falando 

positivo e depois as docentes, um dos estágios eu fiz numa escola na zona rural 
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multiseriado. Eu tive apoio no estágio que eu quis realizar na creche pública 

também, as docentes me acolheram, lá foi ótimo, ok.” 

 

Entrevista J: 

“No currículo faltam algumas disciplinas que deveriam ser mais trabalhadas, 

deveríamos ter também estágio em educação de jovens e adultos. Mas, quando 

as disciplinas e os estágios são bem ricos, nós conseguimos atuar e observar 

dialogando sempre com os fundamentos abordados.”  

 

 

 

 

 

4- Quais são as suas perspectivas de ingresso no mundo do trabalho na área de 

Pedagogia? 

 

Entrevista A:  

“Esperançosas.” 

 

Entrevista B: 

“Para ser sincera eu não tenho muitas perspectivas,  eh, sobre o ingresso no 

mundo do trabalho, porque eu não tenho foco em ser pedagoga, a minha vontade 

é seguir a área acadêmica e ingressar no Mestrado e Doutorado, obvio que minha 

profissão vai ser pedagoga, entretanto eu acho que eu quero ir para outra vertente 

da Pedagogia”. 

 

Entrevista C: 

“Baixas, tem escolas que oferecem menos de um salário mínimo para docentes 

formados, logo espero passar em um concurso que vá me prover o mínimo de 

dignidade para além da sobrevivência. Pois pensar nas contas de amanhã foi tudo 

que fiz durante a graduação.” 
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Entrevista D: 

“Eu pretendo migrar para a sala de aula, eu falei né que eu trabalho na secretaria, 

eu pretendo migrar para sala de aula atuar como docente, eu acredito que não 

seja tão difícil ingressar no mundo do trabalho, assim ficar desempregada eu 

acredito que não seja muito comum, mas a gente sabe que o trabalho é muito 

pouco valorizado né,  é bem complicado, mas o meu sonho, sonho mesmo é 

montar uma Ong de formação integral para crianças e adolescentes de risco 

social, nesta Ong teria aulas de artes em geral, por exemplo grafite, música, 

dança, cinema e cursos profissionalizantes também. O meu primeiro passo é 

buscar parcerias deste projeto aí para realizar o meu sonho”. 

 

 

Entrevista E: 

“Quando eu estava nos últimos períodos do curso, eu estava desesperado para 

fazer concursos. E fiz dois concursos para os quais eu passei. Tanto que eu me 

formei em dezembro, e tive que pedir uma formatura antecipada para assumir um 

cargo. Também tentei o mestrado e passei, me sinto muito feliz porque eu tive 

essas conquistas. Porém, sei que muitas das minhas amigas que formaram estão 

desempregadas e tendo que trabalhar em outras áreas e isso me deixa triste. Eu 

queria muito que tivesse espaço de trabalho para todo mundo. E podia ter, né? 

Acontece que o magistério da educação básica não é nem um pouco valorizado, e 

isso até mesmo na criação de cargos públicos, ou mesmo em instituições 

privadas, onde a regra deve ser ter menos gastos, e isso significa também, ter o 

menor número de docentes possíveis, dentre outras coisas.” 

 

Entrevista F: 

“Sei que adentrar o mundo do trabalho muitas vezes é algo complicado, falo isso 

por amigas que já se formaram na área e que tiveram um pouco de dificuldade 

para começar a exercer a profissão, mas sou esperançosa de que o caminho que 
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estou trilhando me conduzirão ao que realmente desejo que é atuar como 

pedagoga.” 

 

Entrevista G: 

“Bom na questão 4 a minha perspectiva ela mudou ao longo do ano de 2020, nós 

planejávamos formar ao longo de 2020 deu uma abalada, deu uma quebrada no 

meu pensamento, é, estávamos muito empolgadas, pelo menos eu, estava muito 

empolgada para formar em 2020 porque com a iniciação científica pensava em 

pré-projeto de pesquisa para ingressar no Mestrado em Educação, mas ao longo 

disso e também a questão do diploma para tentar né entrar em alguma escola ou 

seja no Estado ou Município porque estávamos aguardando quando viessem os 

concursos, eu estava ansiosa para aguardar os concursos, mas houve uma 

quebra e eu posso ser sincera hoje eu encontro bem desanimada, porque não sei 

como vai ser o retorno das escolas, eu não sei como vai ser o retorno dos 

profissionais como nós que estamos ingressando agora, se vai ter estas 

oportunidades e, abalou um pouco o psicológico, o meu e de muita gente, amigos 

que eu converso, nós ficamos um pouco abaladas e devido às circunstâncias 

financeiras, às questões financeiras e eu acabo tendo que pensar na possibilidade 

de ter que me afastar por um período da profissão para seguir outra profissão né, 

pra me manter financeiramente. Eu acredito e tenho fé que não vou precisar fazer 

isto, (risos) por enquanto espero que não tenha mas é uma possibilidade que se 

passa na minha cabeça caso eu não me encaixar na profissão eu terei que 

ingressar em outra área que já é de meu conhecimento.” 

 

Entrevista H: 

“Acho que será um mundo do trabalho muito concorrido, visto que a profissão já 

está saturada na cidade de São João del Rei e região, não sei se assim que 

formar, vou conseguir um emprego na área.” 

 

Entrevista I: 
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“Eu só tenho uma única perspectiva, desde que eu estou quando eu tinha uns 14 

anos no magistério, eu tinha vontade em passar no concurso público, gostaria que 

tivesse um concurso pontualmente vou poder trabalhar em creches, por exemplo. 

Já sei que algum lugar tem vagas, se eu tivesse opção eu vou fazer isso também 

pretendo assim que eu formar fazer uma pós em gestão, né? E também fazer 

concurso para gestão, mas meu único objetivo é trabalhar em prefeitura porque 

educação infantil, né, é oferecida nela? Só as prefeituras que tem e é minha única 

perspectiva assim e aí eu vou batalhar para isso acontecer, mas realmente se não 

tiver possibilidade, eu sei que eu posso trabalhar numa escola particular, mas eu 

não gostaria. 

Ter como única opção, mas se for uma opção faria, mas eu não gostaria de 

trabalhar numa escola de rede. Acho que é uma coisa que eu realmente não me 

identifico, já fiz estágio, já passei tempos na rede, tem problemas, não dá, tu 

logicamente não funciona, mas se for opção aí vai ser, mas eu não vou passar no 

concurso assim que eu formar. Tenho que esperar. ” 

 

Entrevista J: 

“Mesmo com toda a experiência como estagiária sinto que será difícil ir direto para 

uma escola pública, mas, o campo é muito amplo e tenho a esperança de ser 

contratada.” 

 

5- A sua formação em Pedagogia foi diversificada, no sentido de você ter obtido 

diferentes conhecimentos sobre o processo de ensino e aprendizagem, incluindo o 

estágio? De que forma isso afetou a sua formação na sua opinião? 

 

Entrevista A:  

“Eu participei do PIBID, Iniciação Científica e hoje eu participei da Residência 

Pedagógica, e isso mudou e muda muito a minha visão sobre profissão, é, 

participar destes programas foi um diferencial enorme na minha formação 

acadêmica  foi onde eu me encantei mais com a pedagogia estando e 

pesquisando na área”. 
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Entrevista B: 

“Olha, eu acho que muitas coisas fizeram um rumo na universidade ser diferente 

para mim do que para outras pessoas, mas, eu não vejo que foi muito 

diversificada por conta da Universidade mas sim por conta de coisas que eu fiz 

para além, por exemplo projeto de extensões em que tanto eu fui bolsista quanto 

eu fui ouvinte, palestras e outras coisas, eu acho que o curso  em si tenha feito 

isto mas estas atividades extracurriculares.” 

 

Entrevista C: 

“Por ser uma aluna que trabalhou durante a graduação, algumas oportunidades 

foram perdidas seja pela falta de tempo para estar a disposição da faculdade, seja 

pelo cansaço físico/mental.” 

 

Entrevista D: 

“Foi diversificada até certo ponto. Né, porque eu acho que se a gente tivesse por 

exemplo estágio na EJA, estágio em espaços não formais, se esta disciplina de 

Educador social em espaços não formais fosse obrigatória em vez de eletiva, 

porque muita gente nem faz, esta disciplina um agradecimento pessoal enorme, 

além de nos mostrar a possibilidade de trabalho que o restante do curso não me 

mostra uma oportunidade, ela abriu um leque assim na minha frente, na minha 

vista que as outras disciplinas não me mostraram.  Foi diversificada até certo 

ponto eu acredito, podia ter sido mais.” 

 

Entrevista E: 

“Sim, a minha formação foi diversificada, mas isso não é uma coisa que o currículo 

formal me ofereceu. É uma coisa que as atividades que a gente faz por fora, 

desobrigadamente, na universidade pública, me ofereceu. Por exemplo: eu sinto 

que aprendi muito dentro da sala de aula, mas fora dela, na universidade, é que 

eu me fiz mesmo como docente. 
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Eu participei de dois grupos de estudos, e em um desses grupos eu tive a 

oportunidade de viajar para Natal, para Recife, para Belo Horizonte, tudo para 

apresentar trabalhos. Também me foram dadas oportunidades de participar de 

projetos de extensão (eu fui bolsista de cinco projetos de extensão durante os 

meus cinco anos de faculdade). 

Eu também fiz um intercâmbio para a Colômbia, fiquei um período estudando fora. 

Mas eu só pude fazer tudo isso porque eu tive o privilégio de não precisar 

trabalhar no mercado de trabalho para estudar, né? Eu sempre recebi bolsa 

permanência da universidade, e somada à bolsa de extensão, é que eu conseguia 

sobreviver. Porque eu também não tive uma ajuda estável ou mensal dos meus 

pais ou de familiares, eu acho que eu aprendi muito nos espaços de grupo de 

estudos, de eventos que eu participei apresentando trabalho ou ajudando a 

organizar, nos projetos de extensão que eu fui bolsista. Mas queria deixar claro 

que eu fui privilegiado por poder participar disso tudo, porque eu tive muitas 

colegas que precisavam trabalhar durante o dia, no mercado de trabalho, e não 

tiveram acesso a nada disso. Quer dizer, a formação delas, infelizmente, foi só 

aquilo da sala de aula mesmo. E isso é muito triste, porque como eu disse, eu 

aprendi muito, mas muito mesmo, fora da sala de aula. Eu queria que todas as 

minhas colegas pudessem ter participado de projetos de extensão, de atividades 

de pesquisa, de grupos de estudo. Mas o mercado não dá tempo pra essas 

pessoas fazerem isso, e eu admiro muito as minhas colegas que trabalhavam e 

estudavam durante a faculdade, porque não é nada fácil. Eu fiz alguns bicos 

durante a graduação, para completar a renda, mas nunca foi algo duradouro, até 

mesmo porque eu não dava conta. É extremamente cansativo estudar e trabalhar.  

Quanto aos estágios, eu acho que eles fornecem uma formação diversificada, 

desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental, até a Gestão 

Escolar. Mas eu acho que ainda precisa melhorar a diversificação, porque 

atualmente, um pedagogo atua também fora da escola e em espaços não formais 

e informais de trabalho, deveria ter pelo menos dois estágios em que a pessoa 

pudesse escolher estagiar em um hospital, em uma empresa, em uma secretaria 

de educação, por exemplo. Até mesmo em um movimento social, por que não? 
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Todos esses são espaços que a gente sai sem conhecer pela perspectiva da 

prática, principalmente se na sua formação você tem acesso somente ao que o 

currículo formal te proporciona.” 

 

Entrevista F: 

“Acredito que a minha formação tem sido e é diversificada, pois em cada fase da 

graduação em Pedagogia trabalhamos com uma área específica (como por 

exemplo, Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA, Gestão) e isso possibilita 

que conheçamos um pouco da nossa futura atuação, mas depende de cada um 

adentrar ainda mais em outros campos e áreas de seu interesse, procurando 

cursos, minicursos, palestras sobre aquilo que mais lhe interessa ou que 

considera que não foi trabalhado o suficiente durante a graduação.” 

 

Entrevista G: 

“Bom na questão 5, a minha formação ao longo dos estágios modificou totalmente 

o meu pensamento porque primeiro porque eu fiz na Educação Infantil em duas 

instituições filantrópicas e no Fundamental I é, eu fiz em uma escola pública,  

mudou todo o meu pensamento porque é fácil criticar o profissional é muito fácil 

julgar a escola pública sendo que eu nunca julguei ela mas nós escutamos muitos 

discursos contra a escola pública, estes discursos vão sendo firmados, 

reafirmados infelizmente até com profissionais da área  como eu cresci na escola 

pública eu vi que esta realidade não era o que falava e fazer estágio nela 

reafirmou mais ainda que temos que lutar pela escola pública de qualidade de que 

existem profissionais de qualidade que estão ali todo dia fazendo o melhor deles, 

fazendo até o que não podiam infelizmente, tirando recursos do próprio bolso pra 

que os discentes tenham no mínimo uma boa educação, uma boa formação, só 

que são profissionais que são muito desvalorizados e  acho que o estágio ele 

reafirmou vindo de mim este interesse e luta pela escola pública de qualidade, luta 

pelo discurso que fale bem da escola pública porque eu vim dela e quero ser 

profissional da escola pública, nada contra as escolas particulares mas eu acho 

que tem muito a ser feito não pode desistir da formação pública de qualidade.” 
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Entrevista H: 

“Sim! Isso tudo me afetou porque fez com que a minha cabeça estivesse mais 

aberta sobre as diferentes opiniões de muitos autores sobre um mesmo assunto, 

por exemplo. Fez eu querer sempre buscar o conhecimento e o que eu acharia de 

melhor em cada um para por na prática no estágio, por exemplo.” 

 

Entrevista I: 

“Eu considero sim, que foi diversificada é igual eu estou falando assim, né? Como 

eu passei pela UFOP e lá a gente estava lá, eu acho que a  segunda versão de 

currículo é um curso muito novo e eu achava que não estava rolando assim 

achava que a formação que estava tendo lá pode ser por maturidade acadêmica, 

pode ser uma coisa muito pessoal, mas eu achava que a formação que estava 

tendo lá não ia ser suficiente e lá eu fiz até o 5º período.  Já na UFSJ, 

provavelmente porque eu já estava mais madura, porque eu já consegui entender 

sobre a faculdade como funcionava, eu acho que foi assim, foi diversificada que 

eu tive acesso a diferentes áreas que um pedagogo pode passar e também a 

diferentes momentos que um docente pode ter no estudo no curso de Pedagogia. 

” 

Entrevista J: 

“Foi bastante diversificada, me sinto preparada para atuar na profissão e levar o 

ensino e aprendizagem aos discentes de forma clara, didática e profissional.”  

 

6- Há algo que poderia ser melhor ao longo dessa trajetória de estudos, de forma 

que você se sentisse mais preparado para exercer sua profissão? 

 

Entrevista A:  

“Sim, havendo mais estágios e extensões e disciplina, digamos, mais atuais.” 

 

Entrevista B: 
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“Com certeza, é o que eu falei sobre o currículo ter brechas, muitos erros, acho 

que  se o curriculum fosse mais completo eu não me sentiria tão insegura para 

ingressar em ambientes de trabalho.” 

 

Entrevista C: 

“A valorização profissional é fundamental, hoje o docente(a) é praticamente visto 

como inimigo público que não trabalha direito e ganha muito. Se houvesse 

valorização salarial e uma mudança no comportamento da sociedade creio que 

assim como várias pessoas almejam serem dentistas, medicas e engenheiras 

muitos sentiriam vontade de lecionar.” 

 

Entrevista D: 

“Bom eu gostaria de ter participado mais das atividades práticas como PIBID, 

projetos de extensão ou residência pedagógica, eu não participei nada disto, 

porque o curso é noturno, a gente trabalha o dia inteiro e a gente não consegue 

realizar estas atividades extras como eu falo extracurriculares eu não sei se é 

extracurriculares, mas a gente não consegue realizar estas atividades que são 

realizadas durante o dia, no momento em que a gente está trabalhando, mas eu 

acho que eu me sentiria muito mais preparada se seu tivesse feito.” 

 
 
Entrevista E: 
 
“Eu sempre digo que a universidade pública mudou radicalmente a minha vida, 

num sentido muito positivo, não. Eu me sinto totalmente preparado para atuar no 

espaço em que eu estou, que é a escola e o mestrado. Me sinto muito preparado 

e não me sinto nada inseguro. Mas eu também ralei muito para poder dizer isso. 

E não estou dizendo que eu não terei nunca mais que estudar, que abrir um livro 

para pesquisar, para aprender sobre a profissão, para ler. Um docente que pensa 

assim está fadado ao fracasso. Mas o que eu quero dizer é que sinto que a 

universidade me deu uma formação muito boa, uma base muito boa. E eu percebo 

isso, inclusive, me comparando com os meus colegas de trabalho, que estudaram 

em faculdades privadas EAD, por exemplo. É lógico também que, para atuar, por 



173 
 

exemplo, em um hospital, caso isso venha a acontecer, eu não estarei tão 

preparado, porque eu nunca estudei sobre a atuação de um pedagogo no hospital 

diretamente, aí eu terei que me esforçar ainda mais para estudar enquanto estou 

trabalhando. Mas, acho que os pressupostos, as bases para a atuação em um 

hospital, já que estamos dando esse exemplo, eu já tenho. Porque por mais que 

um pedagogo possa atuar em diversos lugares, ele sempre vai atuar de acordo 

com os princípios e aprendizagens que ele seleciona para a prática pedagógica 

dele, e esses princípios não podem mudar porque o contexto muda. Estou me 

referindo aos princípios éticos, estéticos e humanos.” 

 

Entrevista F: 

“Para que eu pudesse me sentir mais preparada para exercer minha profissão, 

como foi dito em questão anterior, acho que deveríamos ter mais encontros da 

universidade com as escolas, não acontecendo somente nos estágios e a respeito 

da EJA é uma área que merece mais destaque em nosso curso, não ficando 

apenas como uma única disciplina oferecida no quinto período do curso.” 

 

 

 

 

Entrevista G: 

“Bom na questão 6 como eu falei anteriormente, eu vim do curso de Jornalismo e, 

quando eu cheguei na Pedagogia no primeiro ano de curso eu trabalhava 

praticamente no horário que não dava para participar muito das questões mesmo 

da universidade né, não dava para participar de pesquisa, de grupos de pesquisa, 

de grupos de estudo, é, havia congressos que aconteciam e umas palestras que 

aconteciam na parte da manhã e da tarde e eu não conseguia estar presente na 

universidade nesse período e eu ia mais para a aula a noite eu não participava 

muito só que eu não queria cometer porque  no caso do Jornalismo eu trabalhava 

o dia inteiro e eu não queria cometer o mesmo erro, não seria como erro, tipo 

assim sentir a mesma culpa de não viver a universidade como toda,  quando eu 
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tomei a decisão de largar a universidade, de fazer iniciação científica para estar 

entre os grupos de estudo e pesquisa e outras coisas mais que a universidade 

oferece eu falava para todo mundo que eu queria aquilo porque eu queria viver a 

universidade como um todo eu queria participar  eu acho assim que foi uma escola 

muito boa, assim economicamente para mim pesou um pouco depois de certo 

período mas eu não me arrependo, foi uma das melhores escolhas que eu tive,  

porque foi rico a formação, enriqueceu a formação, enriqueceu muito, é, eu tive a 

oportunidade de participar de congresso, de vivenciar outras coisas que eu acho 

que pra além da sala de aula, pra além dali do sete às onze da noite é essencial 

para a formação sendo que muitos não tem esta oportunidade, e eu agarrei com 

elas com unhas e dentes, porque eu queria vivenciar isto e eu quero vivenciar um 

pouco mais ainda, eu estou lutando mais para participar disto e não ter que parar. 

Acho que também, completando a questão 06 se há algo para eu me preparar 

mais, eu acho que esta preparação foi muito bem feita, nós temos, lógico que 

como período remoto emergencial algumas coisas ficaram prejudicadas, né, eu 

acho que fomos muito bem preparados sim, e vamos ver na prática quando 

estivermos nos espaços exercendo a nossa formação. Porque eu acho que não é 

apenas a formação de quatro anos na Pedagogia que vai dar toda a base pra 

gente, eu acho que nunca pensar, poxa, que eu sei tudo e preciso saber mais 

nada, não preciso aprender mais nada. A vida é um eterno aprendizado, a nossa 

profissão tem que ser aprendizado, a gente nunca pode achar que está ótimo que 

aquilo que dá certo que a gente está fazendo de exercer a nossa profissão que dá 

certo eu vou continuar assim não, eu acho que temos sempre que estar 

preparados para a mudança e que ao longo da minha trajetória profissional eu 

creio que eu vou sempre vou buscar formação, buscar conhecimentos novos para 

agregar isso quando eu estiver exercendo.” 

 

Entrevista H: 

“Acho que ter uma supervisão mais de perto dos docentes no estágio, seria uma 

boa ideia. Ter mais visitas técnicas em locais educacionais renomados também!” 
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Entrevista I: 

“E sobre um docente pedagogo, essas discussões sobre a gestão que para mim 

são importantes e também mais do que aqui tem docentes que falam sobre isso é 

uma coisa, que eu acho que tem no currículo e acho que a forma que as 

disciplinas afetaram minha formação que me identifiquei de forma me sentir com 

uma pedagoga competente. Eu acho que eu não ia me sentir segura agora nessa 

reta final e eu me sinto segura, eu acho que eu vou seguir para a gestão ou 

professora de educação infantil, bom saber que não existe uma receita, mas acho 

que eu vou saber me posicionar, eu vou saber olhar para as oportunidades de 

forma mais segura. ” 

 

Entrevista J: 

“Gostaria que o curso tivesse mais matérias práticas, pois, ajuda quando a gente 

chega em campo sabendo o que fazer e como agir em determinadas situações. “ 

 


