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FERREIRA, Adriana Aparecida. As Expectativas Profissionais dos alunos nos 
Anos de Formação no Curso de Pedagogia na UEL. 2011. 46 folhas. Trabalho de 
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Londrina, Londrina, 2011. 
 
 

RESUMO 
 
 
Este texto refere-se ao trabalho de conclusão do curso de Pedagogia. Os objetivos 
foram: identificar quais as expectativas profissionais dos alunos em relação à sua 
formação no curso de pedagogia na UEL; verificar se as expectativas profissionais 
dos alunos do curso de pedagogia foram mantidas ao longo do processo de 
formação e quais se concretizaram. O problema de estudo apresentou-se com a 
seguinte questão: Quais são as expectativas profissionais do pedagogo que 
permaneceram durante os anos de formação? A opção metodológica escolhida para 
esta pesquisa foi amparada nos pressupostos da abordagem qualitativa. Por meio 
de questionários, foram consultados alunos do 4º ano do curso de Pedagogia, 
período noturno, da Universidade Estadual de Londrina. Entre os resultados obtidos 
estão: os alunos apontam que as expectativas de formação foram alcançadas; o 
estudo teórico é indispensável na formação acadêmica, devendo estar associado à 
prática pedagógica em questão; há lacunas no currículo do curso, especialmente 
nos espaços que vão além da escola e também há prevalência de conteúdos da 
educação infantil, em contraposição aos demais conteúdos necessários para a 
formação do pedagogo de maneira mais completa. 

 
 
Palavras-chave: Curso de Pedagogia. Formação de professores. Prática 
pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Optar pelo ingresso em um curso superior pode ser a escolha mais 

difícil a ser tomada, pois envolve decisões de âmbito pessoal e uma opção mal 

pensada pode tornar-se um problema, já que o futuro profissional de uma pessoa 

também depende da opção realizada. Afinal, sempre é gratificante desempenhar 

funções que tragam identificação e realização pessoal. Quando há indefinição no 

campo profissional, o desempenho fica comprometido ao tentar fazer o que não é 

prazeroso e estimulante. Neste aspecto, é possível observar o que descrevem 

Saraiva e Ferenc (2010, p.1) em relação à problemática:  

 
[...] há de se considerar que a preocupação com os níveis 
precedentes de escolarização e as práticas culturais e sociais 
compartilhadas, bem como o caminho percorrido pelo indivíduo até 
ingressar na universidade, apesar de significativos, estão longe de 
ser contemplados nos investimentos destinados à formação e ao 
desenvolvimento profissional.  

 
Dando continuidade ao mesmo assunto, podemos destacar outra 

observação feita por Saraiva e Ferenc (2010, p. 1) para expressar esse pensamento: 

 
As experiências precedentes às escolhas dos alunos não podem ser 
omitidas, uma vez que estas não são neutras, mas influenciadas por 
fatores diversos. Destacam-se, neste contexto, a família e os demais 
grupos de referência, os meios de comunicação, a baixa 
concorrência do curso, o desejo de ascensão social, dentre outros.  
 

Portanto, a temática em discussão é ampla e bastante pertinente. 

Esse texto refere-se aos alunos do curso de Pedagogia, em relação às suas 

expectativas e possíveis necessidades profissionais alcançadas ao finalizar o curso.  

A questão inicial para a reflexão é como formar um Pedagogo 

atuante, conectado com a realidade atual do país e com as políticas públicas 

educacionais, sendo capaz de fazer análises críticas sem ser apenas reclamante. 

A motivação inicial para a realização e aprofundamento do tema se 

deu nos diálogos sobre as minhas expectativas e de meus colegas do curso de 

Pedagogia. Ouvimos tantas histórias de outros já formados, que minha inquietação 

destacou-se em relação ao que realmente se concretiza ao longo do curso e o que 

foi idealizado, mas não realizado durante o processo de formação.  
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O problema pode ser expresso com a seguinte questão: “quais são 

as expectativas profissionais dos alunos de pedagogia durante os anos de 

formação?”.  

A turma a que pertenço teve início com um grupo de mais ou menos 

40 alunos. Hoje, ao final do 4º ano, temos cerca de 20% de desistência por motivos 

os mais variados possíveis. É interessante notar que nós, os 80 ingressantes de 

2008 do período noturno, éramos 77 mulheres e apenas 3 homens. Tal dado 

reafirma que esse é um curso majoritariamente feminino. Logo, diante do exposto, 

os objetivos deste TCC foram: 

1. Identificar quais são as expectativas profissionais dos alunos de 

Pedagogia, em relação à sua formação. 

2. Verificar se as expectativas profissionais dos alunos do curso de 

Pedagogia foram mantidas ao longo do processo de formação e quais se 

concretizaram. 

A opção metodológica escolhida para essa pesquisa foi amparada 

nos pressupostos da abordagem qualitativa. Segundo Neves (1996, p. 1), a 

pesquisa qualitativa: 

 
[...] assume diferentes significados no campo das ciências sociais. 
Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 
visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 
complexo de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o 
sentido dos fenômenos do mundo social.  
 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador pode dispor de diversos 

instrumentos para coleta de informações. Para este trabalho, utilizamos como 

instrumento um questionário (Apêndice A) para coletar informações dos próprios 

alunos do curso de pedagogia a respeito de suas expectativas profissionais. 

Richardson (1999, p. 205) expressa que: 

 
[...] o questionário permite obter informações de um grande número 
de pessoas, relativa uniformidade de informações, facilidade de 
tabulação dos dados e abrangência de amplas áreas geográficas 
em tempo relativamente curto. 

 

Além disso, o questionário pode nortear o rumo de uma pesquisa, 

cabendo então detalhar e pormenorizar detalhes que enriqueçam o trabalho de 
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pesquisa para o favorecimento de ampliação ou de novos conhecimentos sobre o 

tema abordado, tal como Bodgan apud Jesus (2009, p. 123) expõe: 

 

Ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 
conversas. As questões a investigar não se estabelecem mediante a 
operacionalização de variáveis, sendo, igualmente, formuladas com o 
objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e 
em contexto natural [...] privilegiam, essencialmente, a compreensão 
dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 
investigação, mas sem desconsiderar o espaço social onde esses 
atores sociais atuam e se interagem. 

 

A opção pela abordagem qualitativa foi necessária para permitir 

maior interação e aproximação com o tema a ser estudado e com os sujeitos que 

dele participam.  A coleta de informações, por meio do questionário, permitiu analisar 

valores e crenças dos sujeitos envolvidos. O questionário com 7 questões foram 

respondidos pelos alunos do 4º ano do curso de Pedagogia do período noturno.  

O presente trabalho de conclusão de curso está deste modo 

estruturado: após a introdução, temos o capítulo que trata da problemática da 

formação de professores no Brasil atual. Posteriormente, há o capítulo que destaca 

a realidade em questão. Por fim, o capítulo das considerações finais sobre o estudo.  
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2 A PROBLEMÁTICA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL ATUAL 

 

No Brasil, a história da formação de professores evidencia um 

processo de várias mudanças, as quais apresentaram algumas problemáticas, entre 

elas: a inserção das mulheres, as formas de dominação de alguns grupos sobre os 

demais e a ausência de políticas públicas efetivas. Para ilustrar, pode-se apresentar 

que o ingresso das mulheres no magistério ocorreu em razão de que os homens, por 

conta dos baixos salários, estavam abandonando a função, ou seja, a educação 

escolar no Brasil não oferecia suporte social ou financeiro para seus professores 

(Jesus, 2009). 

Além disso, é possível relembrar que desde os primórdios, com a 

chegada dos jesuítas, iniciou-se um percurso de catequização, primeiramente dos 

índios, estendendo a dominação, neste caso da Igreja e da Monarquia, trazendo 

também a função de docente para o Brasil, por meio da obra dos jesuítas. De acordo 

com Brzezinski (2002, p. 11), naquele período: 

 
[...] a função docente desenvolveu-se de forma não especializada, 
como uma ocupação secundária dos educadores religiosos, que 
recebiam preparo para a dupla função de evangelizar e de educar. 
 

A instituição denominada escola surgiu no século XIX para suprir as 

necessidades de uma sociedade em processo de industrialização. Sendo que a esta 

instituição ficou então, incumbida da tarefa de formar mão-de-obra para o mercado 

de trabalho.  

Para Fischimann (1987, p. 37), tal momento foi uma expressão de 

mudanças de forças, pois:  

[...] se há um conflito latente entre classes, engendrado 
principalmente pela dominação que uma exerce sobre a outra, a 
tendência é de que a classe dominante tente impor sua forma 
particular de compreender o mundo e de organizar o corpo de 
conhecimentos à classe dominada [...]. 

 
Assim, pode-se afirmar que a escola sempre esteve a serviço de 

uma classe social, com a preparação diferenciada para pobres e ricos. Vale lembrar 

que, segundo Saviani (1994, p. 159):  

 
[...] a sociedade burguesa preconizou a generalização da educação 
escolar básica. Sobre esta base comum, ela reconstituiu a diferença 
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entre as escolas de elite, destinadas predominantemente à formação 
intelectual, e as escolas para as massas, que ou se limitam à 
escolaridade básica ou, na medida em que têm prosseguimento, 
ficam restritas a determinadas habilitações profissionais [...]. 
 

Esta ideia apontada por Saviani (1994), segundo a qual a escola 

emerge também com a finalidade de educar para o trabalho, indica que a classe 

trabalhadora passa a ter direitos de participar dos meios de produção no modo 

capitalista.  

O ensino superior no Brasil nasceu com o caráter de garantir a 

hegemonia portuguesa sobre a Colônia, sendo marcado por concentração de poder 

nas mãos de proprietários ou catedráticos. Os cursos superiores eram 

profissionalizantes, com o intuito de preparação para o trabalho com forte influência 

do modelo francês, não apresentavam ligação entre teoria e prática. Isolados, 

apresentavam fragmentação do ensino (STEPHANOU; BASTOS, 2005). 

Em tempos contemporâneos, a reforma universitária de 1968 trouxe 

ideias do liberalismo para atender a uma modernização do ensino superior e 

principalmente com a nova visão da força de trabalho em nível universitário 

(STEPHANOU; BASTOS, 2005).  

Já nos nossos dias, a problemática da formação dos professores 

destaca-se nas mudanças que acontecem globalmente e que exigem profissionais 

preparados para responder aos processos educativos contemporâneos. Gatti e 

Barreto (2009, p. 8) lembram que: 

 
A UNESCO, em sua missão de cooperar com a política educacional 
dos governos, com o apoio do Ministério da Educação, concebeu um 
projeto para o desenvolvimento de amplo estudo sobre a formação 
inicial e continuada e a carreira dos professores no Brasil com o 
intuito de oferecer às diversas instâncias da administração 
educacional do país um exame crítico do quadro vigente, seguido de 
orientações e recomendações, para servir de subsídio para uma 
efetiva valorização dos professores. A proposta teve como 
fundamento a premissa de que o que importa na fase atual da 
educação brasileira não é mais a denúncia de seus maus resultados, 
mas o delineamento de soluções possíveis e necessárias. 

 

Para Cavalcante e Carneiro (2010), é necessária a reflexão crítica 

sobre a importância da formação profissional para compreender a dimensão 

transformadora no contexto social e político no qual está inserida. Tal percepção é 

necessária para um comprometimento e crescimento pessoal do professor como 
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sujeito que possa ser transformador e preparado teoricamente para atender às 

novas exigências de uma prática cotidiana profissional centrada no sujeito e suas 

subjetividades.  Neste caso, a escola é um espaço democrático, e as ações 

desenvolvidas contribuem para a construção da identidade dos professores. 

Pacheco apud Cavalcante e Carneiro (2010, p. 2) expressa que:  

 
A escola desenvolve um trabalho pedagógico que visa esclarecer, 
transformar e orientar a práxis educativa para propósitos sociais e 
coletivos, suscitados na própria práxis e fundamentados em 
princípios éticos emancipatórios. Além disso, objetiva-se organizar 
ações para a concretização das propostas coletivas advindas da 
práxis. Tal trabalho favorece, no espaço escolar, momentos de 
reflexão sobre a ação e na ação que contribuem para a construção 
da identidade do ser professor. Desse modo, possibilita uma 
formação na qual “[...] os momentos de ruptura se identificam com os 
momentos de inovação no nível da prática pedagógica, num 
processo no qual não existe separação entre teoria e prática, entre a 
conscientização e a contextualização”. 

 

Assim, a pesquisa e o estudo mostram-se indispensáveis na 

formação acadêmica, sem se dissociarem da prática, pois somente a junção da 

teoria e da prática possibilitará ao pedagogo desempenhar suas funções de modo 

satisfatório, buscando superar dificuldades, tendo claro o que é o curso e qual o 

papel que este profissional deve assumir dentro de sua área de atuação. 

No Brasil, são muitos os problemas na formação profissional dos 

professores. Colocá-los em um patamar mais elevado, com aumento salarial e 

políticas de formação continuada, ainda é uma ideia a ser concretizada. No caso das 

professoras observa-se que há outras dificuldades: conciliar dupla jornada de 

trabalho, família e ainda ter que se preparar para auxiliar na aprendizagem de seus 

alunos (GATTI; BARRETO, 2009).  

As diversas mudanças ocorridas ao longo da história que deram 

início a um processo de conquista do mercado de trabalho pelas mulheres, tendo em 

vista que os homens como provedores do sustento familiar se renderam à ajuda 

financeira das mulheres para reforçar o orçamento doméstico, também é um dado 

importante para a reflexão.  

A participação das mulheres na construção do mundo social vigente 

no universo dos espaços escolares está relacionada à “construção da identidade 

sócio-histórica das mulheres” (LIMA apud JESUS, 2009, p. 36).  
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Assim, com a passagem do modelo rural para o urbano da 

sociedade brasileira, os homens deixam a função do magistério, pois a indústria 

oferecia melhores remunerações. Surgem então vagas para as mulheres, que 

enquanto esperavam para se casarem, viam no exercício do magistério uma 

possibilidade de ocupar o seu tempo. O exercício do magistério e o casamento não 

poderiam ocorrer simultaneamente, pois elas estariam suscetíveis à gravidez e, para 

a época, seria um desrespeito uma mulher grávida se apresentar perante os alunos 

(JESUS, 2009). Vale enfatizar também que:  

 
A educação feminina, nesse período, seria uma necessidade à qual 
se empenhava cada dia mais a sociedade, que, ao mesmo tempo, se 
urbanizava e ditava as regras de convivência no espaço “cotidiano”. 
Educar a mulher tornava-se um meio para instruir futuras mães e, 
com isso, contribuir para a formação da pátria, de forma que se 
requeria educar as mulheres para formar melhores homens, instruir 
futuras mães, para que contribuíssem para a grandeza da pátria. 
Deveria haver uma educação básica como alicerce da moralidade e, 
em seguimento a esse princípio, as mulheres seriam as principais 
indicadas para se incubirem em modelar uma infância saudável, 
patriótica e livre de vícios que degeneram a raça e a sociedade 
(SAVIANI, 2006, p. 75). 

 

Contudo, nesse período começam a surgir mudanças. Com a era 

industrial, as mães saíam para trabalhar procurando na vizinhança pessoas que 

pudessem ajudar a cuidar de seus filhos enquanto estivessem fora de casa. A partir 

daí, instala-se outra ideia de mulheres trabalhando com crianças pequenas; 

acirrando a concepção de vocação, o magistério exercido como dom quase materno, 

no qual a mulher já nasce preparada para exercer (OLIVEIRA, 2002).  

A ideia incutida no inconsciente tanto masculino como feminino era 

de que, em geral, a educação da mulher, independente de sua classe social, teria 

base numa formação moral.  Seriam estas a educar as gerações futuras, sejam 

como mães ou cuidadoras dos filhos das outras. Mas há também o fato de que as 

mulheres são mais dóceis e passivas, o que favoreceria uma remuneração menor. 

Na primeira metade do século XX, consolida-se a crença da escola 

como instituição responsável por alavancar o progresso e conferir status social 

privilegiado aos indivíduos (JESUS, 2009). No conjunto de situações, surge a 

oportunidade de ingresso da mulher nos cursos superiores, em especial, “[...] nos 

bacharéis e licenciados para as áreas de conteúdo e para o setor pedagógico” 

(NOVAES, 1991, p.29).  
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A valorização da mulher para o ensino na educação escolar básica é 

oposta aos demais níveis de ensino, pois, em sua maioria, ainda era composta por 

homens, que atuavam, além da docência, como: coordenadores, diretores, 

supervisores, não havendo valorização para as mulheres neste nível de ensino.  

Diante disso, é possível afirmar que a construção do perfil da mulher 

brasileira, inserida no mercado de trabalho atuando como agente de sua própria 

história como profissional, implica novo olhar, ainda em construção, mesmo no caso 

da educação. 

A qualificação dos profissionais que atuam nos espaços de ensino 

tem se tornado necessário. Exigem-se profissionais com formação em nível superior 

para assumir o compromisso com o processo de escolarização. A LDB 9394/96 

expressa que: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996, art.62 tít.6).  
 

Com base no modelo proposto para a educação, foram surgindo 

muitos cursos, entre eles alguns aligeirados, visando auxiliar àqueles que 

necessitam de um diploma em nível superior para continuarem atuando em seus 

espaços de trabalho. Tal fato declara que as políticas de formação de professores se 

mostram falhas. Professores preparados para atender as novas necessidades para 

uma educação de qualidade dependem muito da condição de ensino e das 

oportunidades de formação que receberam ao longo de sua vida. De acordo com 

Freitas (2007, p. 1206): 

  
[...] ao Estado cabe oferecer igualdade de oportunidades, em 
contraposição à igualdade de condições, que se efetivaria pelo 
desenvolvimento da formação exclusivamente nas universidades, 
como projeto institucional, onde suas faculdades e centros de 
educação, articulados aos institutos, se constituem lócus privilegiado 
para a formação de qualidade elevada de todos os educadores. 
 

Cunha (1992, p. 32) acrescenta que:  

 
[...] é necessário caminhar por um ensino que favoreça a produção 
do conhecimento, ou seja, a localização dos sujeitos da 



16 

 

aprendizagem numa perspectiva de indagação que leve ao estudo, à 
coleta de dados. 
 

A formação dos profissionais da educação não deve se pautar 

somente nos conhecimentos adquiridos e sistematizados ao longo dos anos, pois 

não são suficientes. É importante romper com as concepções cotidianas e de senso 

comum sobre o conceito de educação considerando as visões de mundo, sociedade 

e homem que se quer formar (IMBERNÓN, 2006). Neste aspecto, enquanto 

educador em constante formação é preciso estudar a própria atuação cotidiana, 

buscando, através da leitura e da pesquisa, fontes para aprimoramento da profissão 

nos espaços educacionais (BRASIL, 1999). Para Brzezinski (2002, p.14): 

 
A competência é uma categoria que diz respeito à identidade política 
e técnica do profissional, conferida pela formação específica, 
geralmente, em nível universitário. Permite ao profissional partilhar 
conhecimentos, saberes e metodologias, normas e valores que o 
identificam com seus pares. 

 

Assim, a escola deve romper com o paradigma de que só se deve 

formar para o trabalho e, procurar ser transformadora da sociedade estimulando a 

criticidade do aluno, como sujeito questionador e reflexivo. A base escolar deve 

incentivá-lo às mudanças em seu meio social. Cavalcanti e Carneiro (2010) reforçam 

a ideia de que a instituição escolar suscita reflexões sobre seu papel como espaço 

que fomenta uma formação humana emancipatória, além do processo ensino-

aprendizagem, pois, os debates a respeito da premente mudança nas práticas 

educativas desenvolvidas na escola requerem tomada de posição frente às atuais 

exigências do mundo. 

Nóvoa (1995, p. 19) observa que “a profissão docente exerce-se a 

partir da adesão coletiva”, lugar em que existe um grande envolvimento entre a 

sociedade e o que a escola oferece como caminhos para estruturar-se num conjunto 

de normas e valores. E aqui é preciso o cuidado para que o professor não seja 

apenas o transmissor de informações e conhecimento, pois este deve sim mediar a 

aprendizagem. Segundo Freire (1987, p. 55), “[...] o professor se torna o especialista 

em transferir conhecimento [...]”, o que não pode ser visto como verdade – já que a 

escola deve transmitir conhecimentos através da mediação entre aluno e professor, 

sendo que este último deve se envolver nas ações que levem a questionamentos 

sobre a realidade estudada. Freire ainda ressalta que “[...] essas qualidades são: a 
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ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento exigente, a inquietação, a 

incerteza [...]” (FREIRE, 1987, p. 55). 

A partir das questões apresentadas na problemática observo que é 

necessário um olhar das políticas publicas de educação escolar para as novas 

possibilidades de atuação do pedagogo e demais profissionais que atendem a este 

segmento, sendo que as discussões visam o desenvolvimento ampliado para que os 

alunos percebam a escola como um local prazeroso e incentivador de novos 

conhecimentos e até mesmo um local de sistematização significativa dos 

conhecimentos para a vida deste aluno. 

Com relação à discussão referente à formação de professores que 

se intensifica na contemporaneidade, há que compreender melhor a formação 

destes que se faz necessária. A retomada histórica e cultural, relacionadas às 

contextualizações sociais, econômicas, políticas e ideológicas de cada tempo e 

lugar, em relação aos processos de formação de professores é uma oportunidade de 

analisar mudanças e permanências e, conseqüentemente, perceber melhores 

formas de atuação do pedagogo, que neste caso ainda está em processo formativo. 

No capítulo seguinte apresento um breve relato do histórico do curso 

de pedagogia no Brasil. 
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3 HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA  

 

Neste capítulo discorreremos sobre o estudo da formação do 

Pedagogo para atuar em diversos setores da educação. Antes de tudo, é importante 

destacar algumas questões históricas. Freitag (1994) descreve que, na cultura 

grega, o pedagogo era o escravo que se responsabilizava pela educação das 

crianças, aquele que conduzia. Segundo a autora, “entre os gregos a palavra 

Paidéia assumiu o sentido genérico de prática pedagógica, como educação em geral 

e educação moral em especial” (FREITAG, 1994, p.18). Nos dias atuais, a 

conceituação de Pedagogia está ligada a levar o indivíduo a sua emancipação 

(GHIRALDELLI, 1991). 

Com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932 pode-se 

afirmar que houve uma proposta da reconstrução da educação no País, tentando 

romper com a escola tradicional, abrindo caminho para a escola nova. Propondo a 

formação do magistério em nível superior, Brzezinski (1996, p.18) nos lembra que:  

 

[...] a institucionalização da formação de professores para o ensino 
médio e normal, pelo menos na letra da lei, resultou dos 
acontecimentos educacionais impulsionados pela reconstrução 
social, via educação, adotada pelos Pioneiros da Escola Nova, cujos 
princípios estão consubstanciados na carta magna da educação de 
1932, que se tornou pública em forma do Manifesto dos Pioneiros da 
Escola Nova. Os Pioneiros faziam parte dos movimentos sociais de 
educadores que empreendiam a luta para a criação da universidade 
no País. 

 

De acordo com este Movimento, o curso superior era de vital 

importância para a formação de professores, visto que nessa época ainda era 

pequena a preocupação com a formação destes profissionais.  

O curso de Pedagogia é então criado em 1939 a partir da herança 

da Escola Normal e dos cursos de Aperfeiçoamento anexos aos Institutos de 

Educação (BRZEZINSKI, 1996). A discussão da identidade do curso de Pedagogia 

no país data daquela época, pois, foi instituído, via decreto lei, formando os 

bacharéis em pedagogia. De acordo com Scheibe e Aguiar (1999, p. 223), o curso 

foi se ajustando: 

 
[...] seguindo a fórmula conhecida como 3+1, em que as disciplinas 
de natureza pedagógica, cuja duração prevista era de um ano, 
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estavam justapostas às disciplinas de conteúdo, com duração de três 
anos. Formava-se então o bacharel nos primeiros três anos do curso 
e, posteriormente, depois de concluído o curso de didática, conferia-
lhe o diploma de licenciado no grupo de disciplinas que compunham 
o curso de bacharelado. 
 

Abbud (2006) considera que a organização curricular dos cursos de 

Pedagogia tenha sido normatizada em 1939 a partir da experiência da USP, 

associada à da Universidade do Distrito Federal e da Universidade de Minas Gerais, 

que visava a formação de bacharéis e licenciados para várias áreas. Somente em 

1943 há a obrigatoriedade da licenciatura para o exercício do magistério.  

O período de 1960-1964 foi marcado pelo tecnicismo e a 

necessidade de se formar trabalhadores para o mercado capitalista, entre eles os 

profissionais da educação, atendendo ao apelo desenvolvimentista da época. De 

acordo com Abbud e Fávaro (2008, p. 3): 

 
Com a reforma universitária, Lei nº 540/68, modificações 
substantivas são introduzidas no curso [...] o que constituía o 
currículo pleno do curso, passa a ser entendido como tronco comum, 
havendo ampliação no rol de disciplinas em função da criação das 
habilitações. 
 

Em 1968, com a Lei da Reforma Universitária nº 5540/68 é que 

serão ofertadas as habilitações, e de acordo com Scheibe e Aguiar (1999, p. 224): 

 
[...] o curso de pedagogia passou então a ser predominantemente 
formador dos denominados “especialistas” em educação (supervisor 
escolar, orientador educacional, administrador escolar, inspetor 
escolar, etc.), continuando a ofertar, agora na forma de habilitações, 
a licenciatura [...]. 

 

Entre os anos de 1973 e 1978 acontecem várias reestruturações de 

forma global dos cursos superiores de formação do magistério no Brasil, o qual é 

denominado período da identidade projetada (SILVA, 1999).   

Silva (1999) afirma que entre 1979 e 1998 temos o período das 

propostas: identidade em discussão, uma vez que as discussões se acirram com a 

participação de professores e estudantes universitários em defesa do curso de 

Pedagogia, em que é analisada a identidade do curso e a reformulação dos cursos 

de pedagogia e as licenciaturas.  
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De acordo com Silva (2001, p.5), a Comissão de Especialistas de 

Ensino em Pedagogia definiu, em 1999, o pedagogo como sendo: 

 
Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de 
sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão 
do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência 
como base obrigatória de sua formação e identidade profissional 
(Comissão de Especialistas de Ensino em Pedagogia, 1999, p. 1). 

 

Entre os anos de 1999 e 2006 o curso sofre várias alterações que 

vão se consolidando e causando debates. Em 2006, o curso passa a ser visto de 

maneira diferente, e a docência será referendada como: 

 

[...] Atividades pedagógicas inerentes a processos de ensino e de 
aprendizagens, além daquelas próprias da gestão dos processos 
educativos em ambientes escolares e não-escolares, como também 
na produção e disseminação de conhecimentos da área da educação 
(RIVAS, 2008, p.4). 
  

Assim, a pedagogia pode ser definida como área de estudo da 

educação. Libâneo (1999, p. 22) afirma que: 

 
Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do 
estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática 
educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos 
ingredientes básicos da configuração da atividade humana.  
 

Para Gonçalves e Donatoni (2007), no curso de pedagogia, desde 

sua criação em 1939, são debatidas as questões que envolvem a identidade do 

pedagogo, já que as mudanças que acontecem em nosso meio social e político 

influenciam no resultado para o pensamento e a formação deste. Silva (1999, p. 19) 

descreve que: 

 
As reflexões de Saviani (1976) a respeito da definição de pedagogia 
podem ser consideradas como um marco para a retomada dos 
estudos sobre as mesmas. Nessa época, Saviani, a partir da 
recuperação dos múltiplos enfoques com os quais pedagogia vinha 
sendo conceituada – ciência da educação, arte de educar, técnica de 
educar, filosofia da educação, história da educação, teologia da 
educação e teoria da educação –, concluiu por considerá-la como 
“teoria geral da educação, isto é, como sistematização a posteriori da 
educação” e, portanto, “construída a partir e em função das 
exigências da realidade educacional”.  
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Já, pelo o parecer de Gonçalves e Donatoni (2007, p. 2): 

 
A pedagogia a que se refere este estudo pode ser definida — 
conforme a concepção de Melo (2006) — como síntese pedagógica 
que busca em ciências “irmãs” subsídios para o entendimento das 
implicações social, filosófica, histórica, antropológica e política 
presentes na articulação contínua da teoria com a prática, e destas 
com o que as singulariza: objetos, questões e métodos. Em sua 
discussão sobre pedagogia e o curso de formação, essa autora trata 
da pedagogia como: ciência e teoria da educação que se dilui em 
outras ciências; docência — como modalidade essencial de prática 
pedagógica que não se destina só a pedagogos/as; estrutura 
curricular do curso para licenciatura e bacharelado. Essa discussão 
aponta questões que clamam por reflexões mais aprofundadas para 
não se perpetuar o erro histórico de fragilizar o estatuto 
epistemológico no “corpo” do curso de Pedagogia. 

 

Segundo Jesus (2009), são diversas as formas de entender a 

pedagogia. Há autores que a entendem como a arte de ensinar e como ensinar, 

enfatizando apenas o caráter instrumental, sem ligação com a prática. Outros 

pensadores têm visão mais contextualizada, definem a pedagogia como estudo do 

processo educativo, das relações estabelecidas no processo de ensinar e aprender.  

Segundo a mesma autora evidencia-se a preocupação com a 

formação do pedagogo com base em conhecimentos já produzidos e sistematizados, 

rompendo com o senso comum, porém é preciso buscar em outras áreas o 

envolvimento a fim de entender e atuar num todo orgânico, numa perspectiva em 

que outras ciências possam oferecer significados para o entendimento pedagógico. 

Segundo Brzezinski (2002), os profissionais da educação buscam 

uma identidade coletiva, que se desenha de dentro para fora de sua categoria 

profissional, observando um currículo que deve ser construído democraticamente, 

começando por uma profissionalização de qualidade que o educador deve ter. Para 

Libâneo (2005, p. 514): 

 
Pedagogo é o profissional que atua em várias instancias da prática 
educativa, indireta ou diretamente vinculada à organização e aos 
processos de aquisição de saberes e modos de ação com base em 
objetivos de formação humana definidos em uma determinada 
perspectiva. 

 

Consideramos que a educação ou o ato propriamente dito educativo 

permeia todas as fases de nossa vida, num processo constante e diário. O espaço 

escolar intencional de formador do sujeito como produtor do conhecimento que foi 
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historicamente acumulado pela sociedade, está incluído na concepção educativa 

também. 

Mesmo porque se a escola, ou seus educadores, diante das 

dificuldades e necessidades da atualidade, não estiverem conectados com possíveis 

mudanças não conseguirão estar à frente com relação a outros espaços educativos 

que ocorrem fora da escola.  

Ao pedagogo compete atuar em espaços educativos. Sua 

responsabilidade é buscar conhecer e compreender a problemática educativa em 

suas raízes históricas e em sua totalidade, tornando importante sua presença nos 

espaços educativos de uma sociedade em constante transformação.  

Este profissional deve buscar conhecer e investigar as ações e 

acontecimentos que podem ser influenciadores na construção formativa do sujeito 

na sociedade em que vive e atua, e, para tanto, precisa perceber sua própria 

formação para entender seu processo formativo perante uma sociedade considerada 

cada vez mais educativa. 

O exercício pedagógico deve ser resultado de ações com base no 

conhecimento adquirido ao longo de muita reflexão e estudos embasados em 

pesquisas, com suporte em autores nas mais variadas áreas de conhecimento, 

respaldado por potencialidades necessárias para a realização de ações cotidianas.  

Para Gonçalves e Donatoni (2007 p. 02), vários autores têm tratado 

das transformações por que ocorreram na pedagogia ao longo das décadas, 

sobretudo as relativas à pedagogia e à identidade profissional no âmbito histórico, 

epistemológico e filosófico. Para Cambi (1999, p. 02)  

 

“tais saberes deixam entrever várias transformações históricas 
emancipatórias — da metafísica aos conhecimentos ‘científicos’ e às 
reflexões filosóficas do discurso pedagógico articulado com o 
discurso político e com a ideologia — e contribuem para a pluralidade 
expressa na singularidade da pedagogia como filosofia e ciência 
entre a teoria e a prática”. 

 

Este trabalho não tem a pretensão de responder questões 

apresentadas com o breve relato da trajetória do curso de pedagogia até a 

atualidade. A história se apresenta com diversos problemas, que ao longo do 

caminho vão sendo discutidas. Percebo como importante a continuidade das 

discussões e que certamente não serão respondidas ou resolvidas rapidamente, 
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mas marcam a trajetória de muitas discussões e pesquisas para um futuro de maior 

qualidade para a educação. 
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4 O CURSO DE PEDAGOGIA NA UEL 

 

Em Londrina, o curso de Pedagogia foi criado em 1960, 

primeiramente na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Londrina, juntamente 

com o curso de Didática (atuais Licenciaturas), mas este último permaneceu apenas 

nos anos de 1962 e 1963, visto que no ano de 1964 as matérias pedagógicas já 

pertenciam ao curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, 

oferecendo bacharelado e licenciatura (ABUDD, 2006).  

As atividades do curso de Pedagogia iniciaram-se no ano de 1962, e 

o reconhecimento ocorreu em 1968, por meio do Decreto 62.170. Em 1970, é criada 

a Fundação Universidade Estadual de Londrina – Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno com sede no campus universitário, tendo seu reconhecimento oficial para 

atender a formação para professores e oficialmente reconhecida pelo Decreto 

Federal n. 69324 de 07 de outubro de 1971.  

Segundo a Universidade Estadual de Londrina (2011), o curso de 

Pedagogia já passou por diversas reformulações relacionadas às suas 

características gerais.  

Do ano de 1962 a 1973, o curso oferecia uma única formação de 

Licenciatura em Pedagogia. Aqui se destaca que este período foi considerado o 

período das regulamentações. Desta maneira temos de 1973 a 1977, o surgimento 

das disciplinas fundamentais que formariam o tronco comum do curso de pedagogia. 

No período de 1973 a 1992 o curso utilizava o sistema de créditos, 

sendo pautado pelo tronco comum e depois dividido nas seguintes habilitações, 

oferecidas isoladamente: Orientação Educacional; Supervisão Escolar; 

Administração Escolar em Escolas de 1º e 2º graus e Ensino das Disciplinas e 

Atividades Práticas dos Cursos Normais. Nos anos de 1992 a 1997 as habilitações 

ainda eram escolhidas diferenciando-se por disciplinas específicas.  

Entre os anos de 2005 a 2007 surgem novos debates e as 

reformulações do projeto político pedagógico para o curso de Pedagogia acontecem. 

A resolução CEPE/CA nº 187/2006 implanta, em 2007, nova organização que deve 

formar o profissional pedagogo capaz de “analisar a configuração educacional da 

atualidade” (UEL, 2006, p.10). 

O curso de Pedagogia favorece um amplo campo de atuação para 

desenvolver práticas educativas. A atuação pode ser como gestor, supervisor, 
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administrador, pesquisador ou orientador em escolas e empresas, espaços formais e 

não formais, porém sempre com a base na docência. A totalidade e a 

interdisciplinaridade são categorias privilegiadas do trabalho pedagógico visando 

construir uma sociedade mais crítica, cujos saberes foram construídos na própria 

ação educativa (UEL 2007). 

O projeto político pedagógico (PPP) atual foi reformulado novamente 

e afirmou três áreas da formação profissional do pedagogo: Docência, Gestão 

Pedagógica e Pesquisa (UEL, 2007, p. 3): 

 
A docência é tomada como base da formação do pedagogo sendo 
um indicativo do projeto e da concepção de educação que estamos 
adotando. No processo de explicitação da complexidade da tarefa 
educativa, se destaca o papel da educação institucionalizada, espaço 
de atuação profissional, para o que se exige uma formação 
específica, objeto das nossas atenções. A gestão entendida como 
atuação do pedagogo como coordenador do processo de 
democratização do trabalho pedagógico no que diz respeito ao 
currículo, ao planejamento educacional e ao projeto político-
pedagógico de unidades escolares e sistemas educativos escolares 
e não-escolares e a pesquisa entendida como ação constante da 
atividade de formação e da atuação do pedagogo. 

 

O pedagogo necessita fazer uma reflexão crítica que o leve a um 

conhecimento e sua significação embasada em teorias, visando uma noção 

aprimorada do mundo que o cerca. Deve utilizar as experiências de vida e a 

bagagem cultural do educando para uma nova aprendizagem desenvolvendo no 

aluno uma consciência crítica e reflexiva para superar os desafios do seu cotidiano e 

estimular a valorização do seu próprio ser. 

E para situar ainda a importância sobre sua função e atuação na 

mediação do processo ensino aprendizagem é preciso cuidar para que este 

desgaste que o professor vem sofrendo ao longo do tempo não comprometa a 

qualidade de todo processo histórico do educador engajado na formação do 

indivíduo. Hoje as teorias do conhecimento estão centradas na aprendizagem. Mas 

só aprendemos quando nos envolvemos profundamente naquilo que aprendemos, 

quando o que estamos aprendendo tem sentido para as nossas vidas. 

Finalizando, as mudanças no curso de pedagogia indicam, ao longo 

dos tempos, na UEL e no Brasil de forma geral, a construção de um formato de 

profissionalização que ofereça parâmetros que permitam vislumbrar uma sociedade 

mais justa. 
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5 A REALIDADE EM QUESTÃO 

 

O questionário respondido por graduandos do 4º ano período 

noturno, do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina pretendeu 

reconhecer a percepção dos futuros profissionais da educação relativas à própria 

formação.  

Os alunos do 4º ano no momento da investigação totalizavam 62, 

sendo que 29 alunos colaboraram respondendo o instrumento. A consulta aos 

estudantes do 4º ano se justifica por estarem no término da graduação e, em tese, 

aptos para exercerem a profissão escolhida. A faixa etária de 16 dos graduandos 

está entre 20 e 25 anos, 06 deles possuem entre 26 e 30 anos, 05 possuem entre 31 

e 35 anos e 02 com mais de 36 anos, o que indica que o curso possui muitos jovens. 

As mulheres representam maioria dos colaboradores, em que apenas 1 colaborador 

é do sexo masculino, confirmando estudos de que a Pedagogia é curso 

majoritariamente feminino. Para efeitos didáticos e éticos, os alunos serão 

identificados pela letra “A”, seguida de um número que representa um aluno, no 

conjunto dos 29 colaboradores. 

Quando indagados sobre “o que é ser pedagogo”, as respostas 

foram bem variadas, como exemplificadas a seguir: 

 

A15 – o pedagogo é o profissional da educação que visa contribuir 
para uma melhora nas instituições escolares, se propondo a resolver 
possíveis problemas que envolvem os profissionais da escola, os 
alunos e a comunidade. 
 
A18 – é ser um estudioso da educação. Um profissional que estuda 
as relações das pessoas com a educação e auxilia nesse sentido. Na 
escola é gestor, orientador, supervisor e professor. 
 
A22 – para mim é ser um profissional na área da educação sempre 
com preocupação de levar a ética e a moral na elaboração do 
planejamento nas ações de ensino-aprendizagem. 
 
A28 – é um profissional da educação, que tanto pode atuar em sala 
de aula em níveis iniciais, quanto atuar na gestão escolar, auxiliando 
professores, alunos, pais e comunidade, para um bom 
desenvolvimento educacional. 
 
A4 – Ser pedagogo é ser uma pessoa que conheça as teorias e 
saiba aplicá-las na prática. O pedagogo deve ter uma formação 
ampla e completa. 
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A21 – Pedagogo é um profissional capaz de transitar por diferentes 
áreas como psicologia, filosofia, sociologia e políticas.  

 

A tônica das respostas indica que o pedagogo é o profissional 

que trabalha com a mediação da teoria da educação nos ambientes 

educativos. As respostas indicam que estes discentes percebem que, para atuar nos 

espaços educacionais, a vivência propiciada pela graduação deve ser para a 

apropriação dos diversos conhecimentos pedagógicos, visando uma ação 

profissional bem capacitada.  

É importante que o pedagogo se perceba em constante formação, 

sempre no devir, em razão das mudanças globais que exigem aprimoramento dos 

conhecimentos, para desempenho profissional, nos vários contextos. Pensando no 

espaço escolar sabe-se que este é o lugar onde a ação intencional para a 

aprendizagem sistematizada e produção de valores e saberes acontece. Porém, na 

família e nos diversos grupos sociais a produção de conhecimentos, saberes e 

valores também acontecem, o que justifica a amplitude da atuação do pedagogo. 

Quando indagados sobre a “qualidade da formação acadêmica no 

curso de pedagogia”, há indicações de boa qualidade, apesar de expressarem 

problemas que o curso ainda tem na estruturação curricular. Apresento algumas 

manifestações:  

 
A1 – boa. Existem disciplinas que deveriam constar no currículo 
desde o inicio do curso. Ex: didática de geografia, didática de 
história, didática de matemática, educação de jovens e adultos. 
 
A3 – boa. Acredito que existam falhas em certos temas, assuntos 
polêmicos que são enfrentados em sala de aula como sexualidade e 
bullyng. 
 
A4 – boa. Os professores de forma geral trabalham bem os 
conteúdos em sala. O que dificulta um pouco é a grade do curso, que 
é muito corrida em função dos estágios. 
A10 – razoável.  A UEL tende a voltar o ensino para as áreas de 
pesquisa e nós enquanto professores, não temos muita idéia da 
prática. 
 
A24 – razoável. Acho que algumas disciplinas deveriam ter mais 
aulas, pois o professor não consegue trabalhar todos os conteúdos 
importantes aprofundadamente. 
 
A29 – ótima. Temos aprendido sobre diversas áreas de atuação do 
pedagogo, embora algumas delas tenham mais destaque do que 
outras também importantes para a nossa formação. 
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Há também problemas ligados à docência, como indicam os 

depoimentos a seguir:  

 
A8 – boa. Há professores com poucos conhecimentos metodologia 
para aplicar determinadas disciplinas. 
 
A26 – boa. Muitas vezes houve troca de professores das disciplinas 
que já estavam em andamento. 

 

As justificativas para as indicações de qualidade são diversas, 

porém há também problemas relatados: falta qualificação para ser bom pedagogo, 

tempo curto para os diversos conteúdos, currículo mal elaborado, TCC e estágios 

requisitando excesso de dedicação dos alunos; faltam aulas com ações práticas, 

comprometimento da universidade com os alunos; há disciplinas que deveriam ter 

carga horária maior, exige-se muita pesquisa, entre outros. Exemplifico com as 

seguintes manifestações dos alunos:  

 
 

A19 – boa. Acredito que estou recebendo uma qualificação inicial. É 
muito conteúdo em pouco tempo. Se o objetivo é ser uma 
profissional competente tenho que continuar estudando. 
 
A22 – boa. Percebo através das minhas ações do dia a dia durante 
os estágios, mas isso poderia ser melhor na disseminação de mais 
ações práticas dialogais em sala de aula entre docentes e discentes. 
 
A28 – boa. Porem devido à carga horária é fragmentado, então 
mesmo com a graduação é preciso sempre estar especializando e 
aprofundando seu aprendizado. 
 
A6 – boa. Acho que essa formação é apenas inicial, acredito que 
ainda preciso de muito estudo para ter uma ótima formação. 

 

Com relação aos estágios, a aluna A16 os descreve como muito 

corridos ou fragmentados, não havendo ligação entre teoria e prática, aspecto já 

apresentado por Pimenta (2004), em que muitos alunos concluem ser esta a parte 

prática do curso, não sendo raro ouvir alunos que já concluíram e outros que já 

estão em fase final em seus cursos dizerem que “a profissão se aprende na prática”, 

“certos professores e disciplinas são muitos teóricos”, ou, “na prática a teoria é 

outra”. A seguir, exemplifico o que descrevem alguns colaboradores: 

 
A16 – boa. Muitas aulas e professores mal preparados, currículos 
mal planejados, TCC e estágio apertados e demasiados requisitados. 
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Pimenta (2004, p. 33) lembra que o senso comum que remete à 

dicotomia entre a teoria e a prática evidencia,  

 
[...] no cerne [da] afirmação, popular, [a] constatação, no caso da 
formação de professores, de que o curso nem fundamenta 
teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a prática 
como referencia para a fundamentação teórica. Ou seja, carece de 
teoria e prática.  

 

A resposta dada pela aluna A16 transmite a dificuldade apresentada 

em relação ao processo de atuação nos estágios, deixando os alunos inseguros, 

sem saberem como agir nesses espaços. O estagiário é ainda um pedagogo no 

início da formação acadêmica. A vivência da rotina de uma escola ou qualquer outro 

espaço educativo requer uma ação prática aprendida em sala de aula. De acordo 

com Pimenta (2004, p. 61): 

 
O estágio como campo de conhecimentos e eixo curricular central 
nos cursos de formação de professores possibilita que sejam 
trabalhados aspectos indispensáveis à construção da identidade dos 
saberes e das posturas específicas ao exercício profissional docente. 
 

Diante do exposto, podemos perceber a importância da formação 

continuada para os professores, para que reflitam sobre suas práticas pedagógicas 

e melhorem o trabalho que desenvolvem. Assim, as respostas a esta questão 

indicam que, para os alunos, há uma importância da universidade para a promoção 

de uma aprendizagem significativa, de modo que possam refletir sobre o 

aprendizado como profissionais, diante dos conhecimentos e embasamento teórico 

que adquiriram ao longo da formação acadêmica no curso de pedagogia, para atuar 

com segurança junto às mais diversas possibilidades onde se localiza o ato 

educativo.  

Quando indagados sobre “razões e ou expectativas para opção do 

curso de pedagogia”, as justificativas para as indicações foram: formação 

profissional, carreira acadêmica, facilidade para ter êxito no vestibular, política e 

noção educacional, vocação, dar continuidade ao magistério, influência familiar, já 

trabalham na área, desenvolvimento humano, diversidade de conhecimento 

oferecido pelo curso.  
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Há que se destacar ainda as razões para ingressar no curso: 

influência de outras pessoas, além de outros motivos relatados para a escolha do 

curso de pedagogia, que são: 

 
A3 – Influência familiar  
 
A12 – No modelo de pedagogos que tive no decorrer da minha 
formação até o 2º grau, refletiu no meu sonho de atuar como eles. 
 
A29 – De inicio optei pelo curso por incentivo de parentes e no 
decorrer do curso fui me identificando com ele. 

 

Conforme os relatos de alguns colaboradores em relação à 

influência de outras pessoas para o ingresso ao curso de pedagogia consideram, 

conforme citado anteriormente, na introdução, que a escolha para o ingresso em 

uma universidade tem relação com as práticas culturais e sociais que são 

significativas para a pessoa em seu processo de formação e desenvolvimento 

profissional.  

Destaca-se, também, entre as razões que levam a optar pelo curso, 

o conhecimento e a atuação na área, tal como poderemos observar nos exemplos a 

seguir: 

 

A4 – Bom eu optei pelo curso a título de conhecimento e ampliação 
de minha formação profissional. 
 
A6 – Conhecer mais sobre o campo da educação. 
 
A7 – Quando estava no 3º ano do ensino médio comecei a trabalhar 
em uma escola e me identifiquei. 
 
A8 – Por já estar inserida na área e por ter forte apreço pela 
educação. 
 
A10 – Sempre gostei da área da educação e saúde, ao optar no 
vestibular optei pela educação, Pedagogia. 
 
A16 – A diversidade de disciplinas (conhecimentos) que o curso 
oferecia, junto com a política e noção educacional.  
 
A18 – Dar continuidade ao magistério. Ter uma graduação. 
 
A20 – Sempre pensei em ser professora, e agora concluindo o curso, 
percebo que é isso mesmo que eu quero, principalmente para as 
séries iniciais. 
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A22 – Optei para eu ter maiores conhecimentos na área da educação 
aonde trabalhei. 
 
A24 – Quando o escolhi, foi pelo motivo de ser professor, mas hoje já 
consigo perceber muitos outros espaços onde posso atuar, apesar 
de ainda gostar da idéia de ser professora, pois sempre gostei. 
 
A25 – A razão da escolha do curso foi devido ao interesse pela área 
da educação. Em questão não a remuneração, mas sim a temática. 
 
A27 – Tenho pedagogos na família que me incentivaram. 

 

Outros motivos foram apresentados para a escolha do curso de 

Pedagogia. São eles: 

 
A5 – Eu acreditava que gostar de criança bastasse e que iria 
encontrar crianças como na época em que eu estudava (que 
respeitassem o professor), hoje em dia percebo que não quero 
exercer essa função; mas admiro os que exercem. 
 
A21 – Queria saber mais sobre o desenvolvimento humano. 
 
A23 – No início, plano de carreira; agora; uma futura carreira 
acadêmica. 

 

Nestas respostas há alunos que colaboraram com a pesquisa a qual 

apresentam não querem atuar, devido as inseguranças e riscos que o educador de 

hoje enfrenta, com baixos salários, e até agressões pessoais.  Esta parcela dos 

acontecimentos deveria ser o início de políticas públicas que visam mudanças. Além 

disso, os professores que atuam precisam rever sua própria prática, com o intuito de 

verificar possibilidades de respostas para novas ações que transformem o espaço 

escolar em ambiente acolhedor, que chamem os alunos a participarem. 

Observando as respostas, destacam-se as diversas opções pelo 

curso de pedagogia. É importante relatar que as respostas de alguns dos 

entrevistados salientam a importância do estudo dos conteúdos das disciplinas para 

alcançar uma formação docente mais completa, assim como ampliar lugares de 

atuação no mercado de trabalho. 

A idéia que relaciona a pedagogia ao exercício do magistério foi se 

ampliando ao longo do curso, para espaços que vão além da escola, diante dos 

conteúdos estudados em várias disciplinas em que se adquire embasamento para a 

atuação profissional do pedagogo em outros espaços. O Projeto Político Pedagógico 

do curso apresenta: 
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O Curso de Pedagogia deve abranger a formação do (a) educador 
(a) num sentido amplo que contemple a educação formal, 
prioritariamente, e a educação não-formal. A primeira, entendida nas 
práticas educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a 
instituição escolar configura-se como principal espaço de atuação do 
pedagogo e, a segunda, que apresenta como espaço de atuação nas 
várias outras instituições, associações, organizações e grupos dos 
diferentes segmentos da sociedade (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA, 2007, p. 6). 

 

De acordo com o PPP, o curso forma o profissional para atuar na 

docência, pesquisa e gestão educacional. A formação do pedagogo é abrangente e 

envolve as práticas educativas de instituições escolares e associações, 

organizações e grupos dos diferentes segmentos da sociedade. 

Segundo Freire (1987), o professor precisa ter domínio do conteúdo 

a ser ensinado, domínio da prática pedagógica e entender que transmitir 

conhecimento e ser mediador do desenvolvimento das potencialidades do sujeito 

oferece-lhe uma visão própria de educação, do homem e do mundo, ou seja, uma 

formação política.  

Percebe-se também que há uma ampliação da visão das possíveis 

áreas de atuação para o pedagogo.  Desta forma, com o entendimento da 

Pedagogia para além das escolas, investigando e indagando as questões que 

norteiam o processo educacional, há a possibilidade de uma visão ampliada da 

educação a fim de que o pedagogo possa atuar nos diferentes segmentos 

educativos da sociedade. 

Quando indagados sobre “a sua formação pedagógica” a 

continuidade do curso aparece na forma sistematizada de cursos de pós-graduação. 

Exemplifico a seguir: 

 
A4 – Sim. Pretendo fazer mestrado e doutorado na área. 
 
A10 – Sim. Pretendo fazer pós, mestrado e doutorado, porém ainda 
não pensei em qual área.  
 
A15 – Sim. Pretendo fazer pós, mestrado e doutorado. 
 
A17 – Sim. Acredito que aprendi muito pouco na graduação e 
pretendo me aprofundar mais nas teorias pedagógicas na pós, 
mestrado e doutorado. 
 
A21 – Sim. Fazer pós-graduação em metodologia do trabalho 
docente. 
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A23 – Sim. É o que mais quero seguir na carreira acadêmica. 
 
A24 – Sim. Pretendo fazer duas pós-graduações, Psicopedagogia e 
educação especial e pretendo chegar ao doutorado. 
 
A28 – Sim. Pretendo fazer primeiro uma pós-graduação e quem sabe 
tentar mestrado. 

 

Outras respostas dos alunos são amparadas por uma ideia mais 

formativa, isto é, pela necessidade de continuar os estudos, assim como já citado 

anteriormente. Exemplos: 

 

A2 – Sim. Porque acredito que não conseguirei mais ficar sem 
estudar, porque gosto de estar sempre aprendendo e também 
pretende atuar nas séries iniciais. 
 
A6 – Sim. Pretendo continuar estudando e sempre buscando novos 
conhecimentos. 
 
A8 – Sim. Todo professor deve ser antes de tudo um eterno aluno. 
 
A11 – Sim. Pretendo aprofundar nos conhecimentos psicológicos. 
 
A20 – Sim. Pois quero aperfeiçoar mais os meus conhecimentos, 
para assim ser uma ótima profissional na área.  
 
A22 – Sim. Pretendo fazer pós-graduação, cursos, pesquisar artigos 
sobre os diversos temas em educação. 
 
A25 – Sim. É necessário que o pedagogo continue sua formação, 
pois este é o especialista sobre o conhecimento da educação. 
 
A26 – Sim. Porque um professor precisa estudar a vida toda. 
 
A29 – Sim. Pois acredito ser necessário que o pedagogo esteja 
sempre atualizando contribuindo para sua própria formação bem 
como para a formação dos alunos. 

 

Apenas poucas respostas consideraram descartar a continuidade 

dos estudos na área da educação por diferentes razões. Apresento alguns 

depoimentos: 

 

A5 – Não. Pretendo fazer outra faculdade nas áreas exatas, pois me 
frustrei com o curso (não me identifiquei). 
 
A14 – Não. Pois o professor não é valorizado economicamente e 
nem socialmente. 
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A16 – Não. Já tenho profissão e meu curso na pedagogia acaba no 
fim da graduação. Vou buscar depois conhecimentos diferentes. 
 
A7 – Ainda não sei Pedagogia não era a minha primeira opção de 
curso. 
 

Um fato que chama a atenção diante das respostas apresentadas ao 

questionamento da continuidade da formação acadêmica é que boa parte percebe a 

importância de prosseguir nos cursos para uma melhor capacitação, demonstrando 

o valor do estudo para não ficar estagnado. A formação recebida no curso de 

Pedagogia na UEL, embora de qualidade, não deve ser considerada como 

suficiente. Os conteúdos estudados durante a graduação devem servir de base, 

porém, é necessário que o pedagogo esteja em constante processo formativo para 

buscar uma melhor qualidade nas funções que desempenha, afinal, a solidificação 

desta formação é ampliada com a experiência vivida.  

A questão 6 solicitou informações sobre as expectativas de 

formação quanto aos campos de trabalho. Foram 10 as respostas que apresentaram 

que as expectativas parcialmente não foram em alguns aspectos atendidas. 

Exemplifico: 

 

A2 – Faltou tempo. Necessitaria mais experiência prática, 
principalmente nas rotinas da escola. 
 
A3 – Deficitário no campo de gestão! O curso não se resume em 
apenas estudar a criança é sim fundamental conhecer sobre, mas 
não só sobre isso. 
 
A7 – Mais ou menos, acredito que a prática do pedagogo ainda está 
um pouco distante do que aprendemos na academia.  
 
A10 – [...] foi vago no que diz respeito a nossa prática, pedagogos/ 
professores dentro da sala de aula, como agir. 
 
A12 – Nas séries iniciais, não atendeu ao que eu esperava não se 
tratando dos conteúdos curriculares. Mas como o todo, parece uma 
neblina que não me permite compreender o processo de trabalho 
pedagógico nesta fase, como na coordenação pedagógica. 
 
A18 – Mais ou menos. Acho que ainda há campos vagos. 
 
A22 – Não muito, porque creio que poderiam ter aumentado cargas 
horárias de disciplinas consideradas secundárias para a área de 
ensino dos anos iniciais como: a EJA, a educação especial; ensino 
da didática de matemática, língua inglesa ou estrangeira. 
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A24 – Em partes. Porque faltou muito conteúdo teórico necessário à 
formação, pois o tempo não foi suficiente. 
 
A29 – Em algumas disciplinas sim, como por exemplo, a educação 
infantil, contudo as disciplinas de séries iniciais foram pouco tempo 
para se aprender tudo o que necessitava. 
 

Porém é preocupante as respostas apresentadas por 4 dos 

entrevistados em que apontam a não continuidade para atuação na área, pois não 

gostaram ou não se identificaram com o curso. 

Em 11 respostas, afirma-se que as expectativas foram atendidas, 

uma vez que a formação é inicial, sendo sua meta, pois, apresentar as bases de um 

trabalho a ser desenvolvido, o que considero como importante observar que existem 

ressalvas mesmo nas respostas positivas. Exemplos: 

 

A5 – A formação foi boa, porém eu não me identifiquei com os 
campos (principalmente educação infantil). 
 
A6 – Como formação inicial sim. 
 
A9 – Sim. Os estágios nos auxiliaram. 
 
A11 – Atendeu nos deu várias áreas para atuação. 
 
A13 – Sim o que ficou bem claro são os lugares que o pedagogo 
pode estar e com muita teoria isso pode ser bem esclarecido. 
 
A15 – Sim. Só penso que faltou um pouco mais explorar a função 
pedagogo/supervisor. 
 
A19 – A formação acadêmica recebida até o momento serve como 
base inicial. O campo de trabalho do pedagogo é complexo deve 
buscar mais conhecimento.  
 
A21 – Sim. Porque abrange diferentes modalidades educacionais. 
 
A23 – Sim: Há muito que fazer para o Pedagogo e tivemos contato 
com todas as possibilidades. 
 
A25 – Sim. Porém sinto falta muitas vezes de conceitos e ações mais 
práticas. 
 
A28 – Sim, é um campo amplo, porém é uma profissão não muito 
reconhecida, pois é pensada de forma generalizada como cuidadores 
de crianças pequenas. 
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As 4 respostas negativas, isto é, das expectativas que não foram 

atingidas, justificaram-se por conta do tempo insuficiente e da realidade ser diferente 

do que se ensina no curso, tal como é apresentado nos depoimentos:  

A14 – Não porque é raro ver a atuação do pedagogo em espaços 
que não sejam escolares. 
 
A16 – Não. O curso concentra-se muito na educação infantil e 
psicologia. Pouco nas áreas políticas, de EJA, Ensino Superior, 
Gestão (de diversas áreas), política educacional, etc... 
 
A17 – Não. Acredito que faltou bastante informações e que algumas 
matérias que foram tão curtas deveriam ser mais exploradas. 
 
A27 – Não. A realidade é totalmente diferente. 
  

Há depoimentos que apresenta que as expectativas em parte foram 

atingidas, pois são vários os campos de atuação do Pedagogo e, portanto, as 

disciplinas deveriam ser mais bem distribuídas, haja vista que o curso é muito 

concentrado na educação infantil e na psicologia, em detrimento de outras áreas. A 

profissão não é muito reconhecida e a prática é distante do aprendizado acadêmico 

e deficitário em gestão e no exercício educacional. 

Segundo o PPP do curso, a especificidade da Pedagogia é lidar com 

o espaço educacional, sendo seu objeto de trabalho o processo pedagógico em 

suas múltiplas manifestações. As áreas de atuação são contempladas no curso com 

os estágios para promover a oportunidade de aprendizagem prática no contexto 

educacional. Isso significa dizer, novamente, que como formação inicial as primeiras 

aproximações da realidade são consideradas no curso, mas talvez não o bastante 

para atender às expectativas dos alunos. 

Entre “as sugestões para melhoria do curso”, última questão do 

instrumento de coleta de dados, há diversidade de opiniões assim como 

exemplificadas em respostas anteriores, mas a tônica é na reorganização da 

estrutura do curso em termos de disciplinas, atividades de estágio e TCC, de forma a 

valorizar mais o tempo que se utiliza no curso. 

Sobre os estágios foram citados aspectos que podem ser 

considerados negativos, quando os alunos informam a carga horária destinada que 

oferece poucas oportunidades de exercício da prática docente. 
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A compreensão da importância de integrar a prática com a teoria é 

apresentado pelos alunos com a intenção de criar um elo maior entre os dois, pois 

segundo observações apresentadas por eles falta esta união. 

Em relação ao desempenho de alguns docentes, há respostas que 

mostram que há problemas pedagógicos, de conhecimentos e até mesmo de ordem 

pessoal que indicam ausência de profissionalismo, o que talvez possa ser 

considerado como preocupante pelos organizadores do curso. Todavia, há alunos 

que expressam que o curso conta com excelentes professores, que trabalham muito 

bem. O reconhecimento de que o curso de Pedagogia da UEL apresenta bons 

professores minimiza as dificuldades no exercício da profissão depois que 

estivermos formados. 

Assim, com a pesquisa realizada entre os alunos do 4º ano do curso 

de Pedagogia noturno constatou-se que o estudo teórico é indispensável na 

formação acadêmica, mas é imprescindível estar associado à prática, possibilitando 

ao profissional desempenhar suas funções de modo satisfatório, atendendo às 

necessidades de uma sociedade em constante transformação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos deste trabalho foram identificar quais são as 

expectativas profissionais do aluno de Pedagogia em relação à sua formação e 

verificar se as expectativas profissionais desses alunos foram mantidas ao longo do 

processo de formação, e quais se concretizaram.  

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário para as 

duas turmas do período noturno. Durante a pesquisa, encontrei resistência dos 

próprios colegas de turma para que aceitarem responder ao questionário, alegando 

falta de tempo para responder ou mostrando desinteresse com a pesquisa. Dos 62 

questionários distribuídos, obtive o retorno de 29 respondidos.  

A partir da dificuldade encontrada, considerei que pode haver um 

descomprometimento destes futuros pedagogos em relação às pesquisas 

acadêmicas. Pareceu-me muito perigoso e sério este afastamento da realidade em 

relação à produção do conhecimento, pois, já que estamos falando das expectativas 

para a formação, faz-se necessário destacar a importância das respostas para 

ampliar o que se pensa e se espera do curso, bem como informar possibilidades de 

melhorias.  

Os resultados indicam que os objetivos foram parcialmente 

atingidos. Os colaboradores mostram que parcialmente suas perspectivas em 

relação ao curso foram alcançadas. Onze dos 29 colaboradores apresentam que a 

maior parte das expectativas foi atingida, e dez respostas advertem que, apesar da 

concentração de estudos em uma área prejudicarem as demais, o curso ofereceu 

boa base inicial de formação. 

O referencial teórico estudado possibilitou maior aprofundamento 

relativo à formação do pedagogo, essencial para mudar possíveis práticas 

educativas. Com isso, percebi a importância, enquanto formanda, de estar e ser 

participante e atuante, acreditando sempre nos processos formativos e nunca me 

vendo como profissional acabada ou pronta. Reconheço que o momento histórico 

vivido pode mudar se a nossa ação dentro do pequeno espaço onde estivermos 

atuando for coerente e compromissada com os pressupostos educacionais que 

visam à melhoria da vida das pessoas. 
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As respostas dos questionários mostram algumas lacunas no 

currículo do curso, especialmente nos espaços que vão além da escola. Para os 

alunos, o curso ainda está muito focado ao espaço formal de educação. 

Os colaboradores mostram que há algumas disciplinas que só são 

estudadas no último ano, o que dificulta, portanto, uma abordagem para pesquisa – 

já que por três anos o foco foi voltado para a educação infantil. 

O TCC, para a maioria dos alunos, deveria ser alocado de forma 

diferente, isto é, não só a partir do 3º ano de graduação, já que é necessária muita 

dedicação à pesquisa para a sua realização, o que foi por mim observado diante de 

diálogos ao longo de minha formação juntamente aos meus colegas de turma. 

Este trabalho foi importante à medida que me forneceu uma 

avaliação positiva sobre o curso no momento em que pude aprofundar meus 

conhecimentos através de várias leituras e com as respostas obtidas pelos 

colaboradores em que me deram uma noção do que pensa estes alunos 4º ano 

noturno, sendo que com a realização do trabalho pude perceber que o curso de 

pedagogia da UEL ofereceu uma formação inicial básica, aspecto importante para se 

considerar, pois o pedagogo necessita ser um estudioso da educação como 

exemplificado pelas próprias indicações de modificações do curso, visando 

aprimoramento tanto do curso como do profissional. 

Ao iniciar o curso, minhas expectativas eram de sair formada 

plenamente, recebendo por meio do curso todos os conteúdos necessários para 

assimilar uma aprendizagem e poder atuar, profissionalmente, diante das práticas 

adquiridas com a formação acadêmica. Contudo, ao longo do processo de formação, 

com as leituras e com a pesquisa realizada para o TCC, fui percebendo que o curso 

fornece uma base inicial como citado anteriormente e ao pedagogo cabe a 

responsabilidade de continuar seu processo formativo. A coleta de informações dos 

colaboradores, meus colegas, mostra que boa parte dos alunos também participa do 

mesmo raciocínio. 

Para tanto, a sugestão por mim apresentada seria destinar 6 meses 

somente para o TCC, o que não prejudicaria a qualidade na participação das aulas 

das diversas disciplinas. Outra ideia seria estender o período de graduação para 

atender ao TCC. Vale destacar que um novo PPP com ajustes neste campo já está 

sendo desenvolvido.  
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Por fim, destaco como muito gratificante realizar este tipo de 

trabalho, pois me proporcionou segurança diante da escolha desta carreira 

profissional. Para ser pedagoga, é preciso dedicação e empenho, já que há grande 

responsabilidade sobre quem e como formar o cidadão, visando um mundo melhor. 
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APÊNDICES 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Este questionário faz parte da coleta de dados para a realização do TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso), do curso de Pedagogia da UEL, que desenvolvo 

sob orientação da Professora Cláudia Chueire de Oliveira. 

O trabalho tem por título “As expectativas profissionais dos alunos 

nos anos de formação no curso de pedagogia na UEL”.  

O objetivo geral é analisar, no contexto atual, as expectativas profissionais 

dos estudantes do curso de Pedagogia que se concretizaram durante o processo de 

formação. 

Comprometo-me a manter total anonimato em relação aos seus dados 

assim como asseguro a você o direito de, a qualquer momento, retirar seu 

consentimento para uso das informações fornecidas. 

 

                                

                                                 ADRIANA APARECIDA FERREIRA  

 

Londrina, julho de 2011. 

 

 

Concordo em colaborar com a pesquisa de acordo com os termos acima. 

Assinatura:_____________________________________ 

Nome Completo: ________________________________ 

Série e Turma: ________________________________ 
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EXPECTATIVAS PROFISSIONAIS DOS ALUNOS NO CURSO DE PEDAGOGIA 

NA UEL 
  
1 - Assinale o parêntese que corresponde a sua idade: 
 (   ) 20 – 25 anos    (   ) 26 – 30 anos    (   ) 31 – 35 anos    (   ) mais de 36 anos 
 
2 – Para você, o que é ser Pedagogo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3 – Assinale como você percebe a qualidade da sua formação acadêmica no curso 
de Pedagogia, até o presente momento.  
(    ) ótima            (    ) boa            (    ) razoável            (   ) ruim  Justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4 – Quais foram as razões e/ou expectativas que a (o) levaram a optar pelo curso de 
Pedagogia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5 – Você pretende dar continuidade a sua formação Pedagógica?  
(   ) Sim          (   ) Não  Justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6 – A formação acadêmica recebida atendeu as suas expectativas em relação a 
campos de trabalho do Pedagogo? Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7 – Você gostaria de registrar sugestões para melhoria do curso de Pedagogia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 


