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Resumo: Essa escrita se constitui em um recorte da investigação realizada no curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria/RS, através do Trabalho 

de Conclusão de Curso intitulado: “Vivências extracurriculares e os atravessamentos no 

estágio supervisionado: trajetos acadêmicos, trajetos profissionais”. A reflexão discorre sobre 

os espaços da formação inicial contemplados no currículo do referido curso, ressaltados no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e discutidos a partir das experiências vivenciadas pelos 

acadêmicos(as) colaboradores da pesquisa. Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa de 

cunho qualitativo, através do qual, buscou-se, primeiramente, realizar uma análise acerca do 

referencial teórico, bibliográfico e documental e, posteriormente, realizar a pesquisa de 

campo. A partir da entrevista semiestruturada, foram obtidas as narrativas de quatro 

acadêmicas e uma gestora/professora. Essas, foram gravadas em áudio e posteriormente, 

transcritas, considerando as categorias previamente emergentes. Durante a pesquisa, 

objetivamos conhecer e analisar as narrativas das colaboradoras em relação a 

importância/implicância das vivências extracurriculares no decorrer do estágio curricular 

supervisionado. No entanto, essa escrita se detém apenas aos espaços formativos, as 

percepções das investigadas em relação ao que é apresentado no PPC, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e ao real contexto apresentado aos acadêmicos (as). Ao analisarmos as 

narrativas, percebemos o distanciamento em relação as atuais demandas do campo 

profissional e as abordagens realizadas pelo curso, visto, que muitos espaços possíveis de 

atuação, ainda não são contemplados nas discussões acadêmicas e, se discutidas, não são 

oportunizadas vivências práticas na diversidade destes espaços de formação. As experiências 

acadêmicas, em maioria, se restringem aos alunos que estão vinculados a algum projeto de 

ensino, pesquisa ou extensão. Diante do exposto, entende-se que se faz necessário serem 

reformulados: o currículo, o PPC e as discussões sobre os espaços formativos, oportunizando 

experiências outras que viabilizarão a aproximação a esses territórios possíveis de serem o 

espaço onde atuarão profissionalmente 
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Introdução 

 

O presente artigo constitui-se a partir da investigação realizada no curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria/RS, através do Trabalho 

de Conclusão de Curso intitulado: “Vivências extracurriculares e os atravessamentos no 
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estágio supervisionado: trajetos acadêmicos, trajetos profissionais”
4
. A reflexão discorre sobre 

os espaços formativos vinculados a formação inicial de professores, espaços esses, 

contemplados no currículo do referido curso, ressaltados em seu Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) e discutidos pelos acadêmicos(as), colaboradores da pesquisa, a partir das experiências 

vividas. 

Tratando-se de vivências formativas, compreendemos que a formação do sujeito passa 

por um processo que não é estanque, visto que, se desenvolverá no decorrer de sua vida, de 

suas relações com outros sujeitos, com o meio onde está inserido e, até mesmo, na 

compreensão sobre si. Os saberes são muitos, o que nos permite constatar que nunca estamos 

prontos, acabados, ou, concluídos, pois sempre há algo que ainda não foi alcançado. Portanto, 

precisamos estar abertos à novas buscas e, em distintos espaços. Diante disso, entendemos 

que o sujeito irá se constituindo de forma continua, significando e (re)significando, 

aprendendo e (re)aprendendo no seu dia a dia.  

Frente as considerações apresentadas, Fleig e Bolzan (2017, p. 4), mencionam que: 

 

as relações que os estudantes estabelecem no decorrer dos cursos de 

formação, em função das atividades, espaços e tempos de interlocução 

pedagógica, possibilitam a reflexão dos seus processos formativos, 

gerando novas apropriações, configurações e (trans)formações. Ao 

expressarem suas crenças e valores elaborados acerca do processo de 

produção da docência, emergem desafios que repercutem nas 

experiências formativas, focalizando-se, assim, os elementos que são 

constitutivos desse processo, ou seja, as vivências de novas 

maneiras de se tornar professor. 
 

Os espaços formativos possibilitam aos discentes, vivenciarem algo que irá somar a 

sua constituição docente, permitindo que sejam estabelecidas conexões entre os 

conhecimentos teóricos fundamentados nas disciplinas e, que irão sustentar suas práticas no 

momento de experienciar à docência, senão antes disso, durante a inserção no meio escolar, 

ou, em espaços não escolares, que requeiram conhecimento pedagógico.  

Pensar esses espaços como possibilidade de aprendizagem é pensar na oportunidade 

oferecida aos discentes que almejam qualificar-se para ingressarem no campo de trabalho, se 

mostrando profissionais que sabem o que estão fazendo, porque tiveram experiências 

anteriores que lhes permitiram constatar e viver a realidade da profissão, amparados na teoria, 

antes mesmo de suas atuações profissionais. 

Se, identificamos essa necessidade, assim como, sua relevância enquanto meio de 

aprendizagem, somos sabedores também, que as oportunidades práticas oferecidas por muitas 
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instituições formadoras são restritas, visto a distribuição de suas carga horárias nos cursos 

ofertados. 

Esse é um fato que vem se mostrando muito presente em pesquisas e, entre estas, tem-

se que, no curso de Química – Licenciatura –, da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP), constata-se que há, a preocupação quanto as práticas vividas 

durante o curso, salientando “a pouca quantidade de estágios e articulações com outras áreas 

de conhecimento” (OLIVEIRA; SILVA, 2009, p. 53). 

Quando se direciona o olhar para essas experiências, nos incita a buscar pelas 

Diretrizes Curriculares, mais precisamente, a recorrer àquela que orienta o curso de 

Pedagogia, ou seja, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, que 

assim apresenta: 

 

A organização curricular do curso de Pedagogia oferecerá um núcleo de estudos 

básicos, um de aprofundamentos e diversificação estudos e outro de estudos 

integradores que propiciem, ao mesmo tempo, amplitude e identidade institucional, 
relativas à formação do licenciado. Compreenderá, além das aulas e dos estudos 

individuais e coletivos, práticas de trabalho pedagógico, as de monitoria, as de 

estágio curricular, as de pesquisa, as de extensão, as de participação em eventos e 

em outras atividades acadêmico – científicas, que alarguem as experiências dos 

estudantes e consolidem a sua formação (CNE/CP, 2006, p. 10). 

 

As legislações são veículos que servem de guia para diversos cursos, tendo em vista, 

que estas irão orientá-los conforme a especificidade de cada um deles, buscando contemplar 

as diversas pluralidades de saberes necessários às demandas da profissão. Além das 

Diretrizes, os cursos ainda se amparam em documentos próprios, conhecidos por PPC, que 

seguem o perfil contextualizado com as necessidades e abrangências profissionais.  

Sobre isso, as Diretrizes, mencionam que: 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para 

exercer funções de magistério na Educação Infantil e dos 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. (CNE/CP, 2006, p. 7) 

 

Esse, passa a ser o principal objetivo norteador do curso de Pedagogia, preparando o 

futuro profissional para atuar em campos vinculados a necessidade de planejamento, 

execução, coordenação, acompanhamento e avaliação, num contexto que requeira 

conhecimentos específicos e pedagógicos. 

Durante a realização do estudo em questão, nos aproximamos de discentes 

preocupados com seu processo formativo e, diante desse fato, sinalizaram carências no que 

tange aos espaços formativos, tendo em vista que reconhecem a necessidade de vivenciar 



 

espaços outros, para além dos oferecidos pelo currículo do curso de Pedagogia que estavam a 

cursar e, que destoavam em algum ponto, daqueles sinalizados pela Legislação, que permite 

identificar o Pedagogo como um profissional capacitado para atuar profissionalmente em 

áreas que requeiram profissionais com conhecimentos pedagógicos. 

 

Delineamento Metodológico 

 

Tendo em vista os objetivos traçados neste estudo, optou-se pela abordagem 

qualitativa, seguindo a concepção de Raymundo (2013, p. 359), quando menciona que 

referida abordagem “permite ao pesquisador uma melhor compreensão de valores, opiniões, 

crenças e atitudes que sustentam a postura, a visão de mundo e as relações entre os sujeitos 

envolvidos e a significação que esses sujeitos atribuem ao fato estudado”. 

Ainda, seguindo nesse contexto metodológico, percebe-se que tal método não se 

preocupa em enumerar, em seguir um modelo específico de pesquisa. Todavia, permite 

alcançar acontecimentos, como estes se mostram e as circunstâncias que levam a seus 

resultados, sem quantificar os valores e as trocas simbólicas (SILVEIRA; CÓRDOVA, p. 32, 

2009).  

Ao contrário da pesquisa quantitativa, a qualitativa considera a junção do sujeito ao 

objeto, e possibilita aproximação com as interpretações que as pessoas concebem a 

determinados eventos, enquanto que, na abordagem quantitativa, o sujeito investigador é 

distante do objeto investigado, servindo-se de dados numéricos, nos quais a subjetividade não 

se faz presente (LUDWING, 2014). 

Num primeiro momento, durante a seleção dos referenciais teóricos, a busca por 

estudos similares à pesquisa em questão foi concebida como relevante a fim de que 

possibilitasse servir de guia à construção de novas perspectivas de como abordar o tema e 

contextualizá-lo. Assim, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para identificar estudos 

semelhantes que pudessem se aproximar da pesquisa e contribuir significativamente com ela. 

Nesse sentido, entende-se que: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente 
na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 

de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 



 

Conforme a contribuição desse autor, a pesquisa bibliográfica torna-se um 

procedimento necessário e viável a qualquer estudo científico, pois, é possível perceber seu 

potencial no sentido de buscar outros estudos que possam contribuir com qualquer pesquisa e 

os tomar como conhecimentos consolidados, possibilitando outro olhar à pesquisa realizada. 

Além da metodologia exposta, também buscou-se amparo em documentos, dentre os 

quais, se destaca a avaliação dos discentes em relação ao curso (Questionário de avaliação 

para Egressos dos cursos do Centro de Educação- CAICE) e o Projeto Pedagógico do Curso 

de Pedagogia Diurno (PPC), que permitiu evidenciar as impressões dos discentes em relação 

ao curso e cruzá-las com as respostas obtidas nas entrevistas, dialogando com o PPC. 

Gil (2002), reconhece que os documentos são fontes ricas e estáveis de dados, em que 

se consagra parte de uma história, possível de ser revista a qualquer momento e serve de 

recurso às mais diversas investigações que se realizem, possibilitando tomar conhecimento de 

percepções, perfis, trajetórias e tantas outras questões, sem necessidade do contato com o 

sujeito a ser investigado. 

No que se refere ao meio de alcance às possíveis hipóteses lançadas a partir do 

problema que se delineou na fase inicial do estudo, durante a produção dos dados, a entrevista 

semiestruturada foi o instrumento utilizado com essa finalidade. Assim, foram elencadas duas 

possíveis hipóteses, onde a primeira, consistiu em identificar se as vivências extracurriculares, 

de fato, contribuem ao bom desempenho no momento do estágio supervisionado e, a segunda; 

se, as atuações em determinadas vivências extracurriculares, não interferem no processo de 

estágio profissional. Dessa forma, não seriam determinantes para um desempenho positivo, no 

momento da realização do estágio supervisionado. A escolha por tal instrumento ocorreu com 

vistas à flexibilidade, em relação à ordem e organização das perguntas, permitindo ao 

entrevistado maior liberdade ao responder e expor seu ponto de vista. 

Para Ludke; André, a flexibilidade na entrevista 

  

[...] especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a 

imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema 

proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira 

razão da entrevista. Na medida em que houver clima de estímulo e de aceitação 

mútua, as informações fluirão de maneira notável e autêntica (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 33 – 34). 

 

Assim, a entrevista semiestruturada traz mais possibilidade ao investigar e interagir 

com o(s) colaborador (es), permitindo a este(s), ficar(em) mais à vontade para discorrer(em) 

sobre as questões e, até mesmo, dá margem para que sejam levantadas tantas outras questões, 

antes não pensadas.  



 

Outro motivador nesta escolha advém ao fato de que “as pessoas têm maior paciência 

e motivação para falar do que para escrever” (GOLDENBERG, 2011, p. 88). A possibilidade 

de aproximar-se do entrevistado, de estabelecer um diálogo com ele, de mostrarem-se abertos 

para esclarecer possíveis dúvidas e, de acompanhar seu discurso, permite ao entrevistador 

obter um posicionamento mais claro sobre o que lhe é questionado, ao mesmo tempo em que 

dá ao entrevistado mais espaço para expor o que pensa sobre o assunto, visto que, muitas 

vezes, este apresenta dificuldade em se expressar por meio da escrita.  

Quanto ao instrumento investigativo utilizado, este foi destinado tanto às quatro 

acadêmicas, quanto para gestora e possibilitou tomar conhecimento das duas percepções, ou 

seja, das discentes e da docente, em relação à questão-problema.  

A escolha das colaboradoras (acadêmicas) deste estudo ocorreu a partir da realização 

de convite a algumas alunas, após tomar-se conhecimento a respeito de suas vivências 

formativas extracurriculares durante o curso, bem como, do convite feito àquelas que não 

haviam participado de nenhuma vivência extracurricular
5
, a não ser, as dispostas na matriz 

curricular do curso. 

Quanto à escolha da gestora, optou-se pela escolha de uma representante da 

coordenação do curso de Pedagogia diurno. Portanto, fizeram parte desta pesquisa quatro 

acadêmicas do oitavo semestre do curso de Pedagogia diurno, que tivessem ou não 

participado de vivências extracurriculares durante seu processo formativo e, que estavam 

realizando o estágio curricular supervisionado, além, da participação de colaborador 

envolvido com o cargo de gestão do referido curso.  

Durante as entrevistas, se optou por gravá-las em áudio, sendo utilizado o celular para 

captar a voz. Na fase das análises, as entrevistas foram transcritas dando mais fidelidade às 

respostas. 

Procurou-se realizar as entrevistas com as alunas, por agendamento e, no mesmo dia 

da orientação, buscando-se maior adesão ao estudo e, ao mesmo tempo, proporcionar às 

mesmas, mais praticidade, visto que o momento em que se encontravam exigia muita 

customização de seu tempo, por estarem envolvidas com o estágio supervisionado e também 

na elaboração de seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Quanto à aplicação da 

entrevista com a gestora, foi realizada no Centro de Educação, também sob prévio 

agendamento. 

Para organização das questões, elas foram distribuídas em categorias de análise tais 

como: Formação Inicial, Estágio Supervisionado e Vivências Extracurriculares. Frente a essa 
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escolha, compreende-se que a categorização permite apresentar aos entrevistados uma forma 

mais delimitada dos assuntos a serem abordados o que facilita ao (à) colaborador (a) 

identificar o tema e desenvolver sua reflexão sobre ele, apresentando sua percepção. 

Outro fator importante em relação às categorias se manifesta no momento da análise 

dos dados, tendo em vista que o agrupamento viabiliza comparar os dados obtidos e produzir 

os resultados do estudo. Szymanski (2011) considera que as categorias nada mais são do que a 

“imersão do pesquisador nos dados e sua forma particular de agrupá-los segundo sua 

compreensão”. Este seria o sentido da utilização da categorização de dados na pesquisa, vindo 

a facilitar, organizar e fazer uma leitura comparativa deles. 

Durante a elaboração do relatório da investigação, na intenção de preservar a 

identidade das colaboradoras, estas passaram a ser representadas a partir de pseudônimos, 

sendo relacionadas com Heroínas da Era Medieval. Para cada perfil das mesmas, associou-se 

uma Heroína. Portanto, assim passaram a ser reconhecidas: Trung 1; Buldicca; Tomoi Gozen; 

Tamar e Joana d’Arc. 

 

Os espaços formativos: as narrativas das colaboradoras 

 

No decorrer da investigação realizada, que obteve as narrativas a partir de questões 

pré-elaboradas, a entrevista foi composta por quatorze questões respondidas pela professora 

gestora e dezoito questões para o grupo de alunas. Ressalta-se que alguns dos 

questionamentos foram comuns e outros, distintos e específicos ao cargo de gestão.  

Procurando dialogar com a escrita proposta para esse artigo, cujo tema concentra-se 

nos espaços formativos, daremos foco apenas as narrativas que condizem com essa temática. 

Assim, quando as alunas foram interpeladas em relação as suas percepções no decorrer 

do curso, no que condiz as conexões entre conhecimentos teóricos e vivencias práticas, assim 

relataram: 

“[...] ele prepara, mas não para todas as modalidades e, nem apresenta tantas práticas 

que façam a gente vivenciar à docência, dificultando assim, a inserção nesse ambiente” 

(TOMOI GOZEN, entrevista semiestruturada, 2017. 

Percebe-se que há latente preocupação com o fator formação em sua totalidade, tendo 

em vista que, existe um currículo a ser seguido no curso, um PPC que apresenta objetivos 

muito claros e dentre os quais o principal é sua abrangência, isto é, a capacitação desse 

profissional da Educação para atuar em toda a área que requeira um Pedagogo. No entanto, o 

profissional que está adentrando ao campo profissional, apresenta o sentimento de ausência de 

saber prático. 



 

Quanto à formação integral vislumbrada no curso de Formação de Professores, Silva 

(2009), assim se posiciona: 

 

O professor em formação acadêmica adquire um conjunto de saberes técnicos e 
teóricos referentes a sua profissionalização, porém distantes do ambiente escolar 

sobre o qual atuará futuramente, uma vez que essa formação privilegia o corpus 

teórico, e essa teoria não está sendo socializada aos futuros professores no chão da 

escola, onde o cotidiano diuturnamente é produzido e reproduzido (SILVA, 2009, p. 

24). 

 

Essa autora discorre sobre uma constante nos cursos de licenciatura, em virtude ao 

fato do licenciando receber conhecimentos teóricos desvinculados de uma ação prática, 

impossibilitando de se aproximar do campo de atuação no qual exercerá sua profissão. Diante 

do exposto, as conexões entre os dois saberes apresentam-se em vias opostas, vindo a 

apresentar lacunas na formação do discente, pois na maioria dos currículos a única prática se 

restringe ao momento do estágio curricular. 

Existe ainda uma preocupação maior por parte de alguns acadêmicos ressaltada por 

Joana d’Arc, quando diz, que:  

“[...] tem professores que preparam mais os alunos para a vida acadêmica, para 

continuar na universidade. Outros olham apenas para a Educação Infantil, pouquíssimos para 

os Anos Iniciais, e para por aí” (JOANA d’ARC, entrevista semiestruturada, 2017).  

Essa heroína apresenta uma tendência vivida no curso de Pedagogia desta e talvez, de 

outras instituições, que é o fato de se ter uma atenção muito voltada à Educação Infantil. Essa 

foi uma das considerações mais acentuadas pelo grupo de heroínas, quando argumentaram 

sobre seus professores contemplarem mais a Educação Infantil. Por isso, se sentem inseguras 

para realizarem seus estágios nos anos iniciais, o que decorre da pequena abordagem sobre o 

referido público, no transcorrer do curso. 

Trazer o diálogo para o campo dos saberes disseminados e, mais especificamente, das 

abordagens do curso de Pedagogia vinculadas a sua proposta curricular e o que é apresentado 

em sala de aula, é algo que requer muita atenção, tendo em vista que, muitas vezes, o que é 

referido no documento não condiz com o que realmente acontece. Sobre isso, Gatti (2014, p. 

39) discorre em seu estudo sobre a Formação Inicial de professores para a Educação Básica 

no Brasil, e diz que “há muito descompasso entre os projetos pedagógicos desses cursos e a 

estrutura curricular realmente oferecida”. 

Diante da argumentação dessa autora, percebe-se que os anseios apresentados no 

decorrer desta escrita muito se assemelham aos achados na investigação da autora, quando 

menciona considerável preocupação frente ao panorama nacional, quando o assunto é a 

Formação Inicial de Professores para a Educação Básica. 



 

Outra questão é a levantada a respeito do campo de atuação profissional e, neste caso, 

menciona-se a atuação em Gestão Escolar e Pedagogia Hospitalar, campos que requerem 

profissionais capacitados, mas que há pouco conhecimento acadêmico a respeito.  

Ressalta-se as considerações de Joana d’Arc, mas, que também são relevantes para 

Buldicca, que assim se manifestam: 

“[...] se eu quiser ir para um hospital e seguir a Pedagogia Hospitalar, ou até mesmo a 

Gestão [...] acho que a gente não sai preparada de fato.” (JOANA d’ARC, entrevista 

semiestruturada, 2017). 

A narrativa trazida por essa heroína revela séria tensão quanto à falta de conhecimento 

e prática, em relação à atuação na área da Pedagogia Hospitalar e também na administração 

de uma escola, mais especificamente no cargo de Gestão Escolar. Isso muito se deve à falta de 

estágio ou vivência, mas também, devido à quase inexistência de abordagem durante a 

Formação Inicial, sobre os dois espaços formativos/profissionais destinados à ação do 

pedagogo. 

Para dialogar sobre as possibilidades de atuação do pedagogo, referencia-se a 

informação de Libâneo (2001, p. 23), quando este menciona que a atuação do pedagogo 

ocorre em "diferentes espaços, que o campo educativo é amplo”, e apresenta diversas 

modalidades e práticas educativas.  

Dentre esses espaços, estaria o Hospitalar, lugar em que se encontram crianças e 

adolescentes em circunstância de internação para tratamento de saúde. É preciso lembrar que 

esses indivíduos um dia estarão retornando a sua rotina escolar, e necessitarão de 

acompanhamento pedagógico durante o processo de tratamento. Mesmo internados, têm 

direito à educação, o que significa dar-lhes a oportunidade de receberem as instruções a que 

têm direito. 

A Pedagogia Hospitalar vai além, pois ultrapassa o olhar educativo, sistêmico e 

intencional, como acontece no meio escolar. Para dialogar sobre esse aspecto, a leitura de 

Fontes (2005, p. 21) permite compreender que: 

 

A Pedagogia Hospitalar é um trabalho especializado bastante amplo que não se 

reduz à escolarização da criança hospitalizada. Ela busca levar a criança a 
compreender seu cotidiano hospitalar, de forma que este conhecimento lhe traga 

certo conforto emocional. Isso lhe pode ajudar a interagir com o meio de uma forma 

mais participativa (FONTES, 2005, p. 21). 

 

Essa autora menciona a abrangência da Pedagogia, apresentando outras possibilidades 

além daquelas intencionais, vividas na escola. Destaca o compromisso de ser trabalhado o 



 

emocional, a compreensão do meio em que o enfermo está inserido, as tantas possibilidades 

de aprender com suas interações, de reconhecer a si, mas também de aprender com o outro. 

Ainda apresentando os anseios das investigadas, Buldicca problematiza em relação ao 

empreendedorismo, também possibilitado pela formação e, que requer saberes necessários 

para que aconteça. Ela afirma que:  

“[...] o Pedagogo, não precisa estar só numa sala de aula. [...] pode abrir uma escola. 

Pode abrir seu próprio negócio” (BULDICCA, entrevista semiestruturada, 2017).  

Em sua fala, percebe-se que o campo da Gestão é deixado de lado, delegando-lhe 

pouca importância no currículo do curso, embora conste em seu documento (PPC) a aptidão 

para atuar também nesse território, quando cita que o curso de Pedagogia visa “formar 

profissionais capacitados para atuarem nas diferentes modalidades de ensino e/ou nas demais 

áreas nos quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos” (UFSM, 2006). 

Frente as narrativas discorridas, percebemos lacunas listadas pelas investigadas, que 

incitam serem pensadas a partir de um currículo que possibilite um olhar voltado a 

qualificação/capacitação do profissional que está se constituindo para entrar no mercado de 

trabalho e que este currículo prime tanto pelos saberes teóricos quanto práticos. 

 

Considerações 

 

No decorrer das narrativas das entrevistadas, nos deparamos com problematizações 

muito voltadas ao anseio das investigadas no que tange as lacunas do curso, a não fidelidade 

às Diretrizes Curriculares e até mesmo ao PPC do curso de Pedagogia/diurno da Universidade 

Federal de Santa Maria, em relação ao que realmente é oferecido aos seus discentes Diante 

das percepções apresentadas, acredita-se que essas problematizações mereçam voltar-se a um 

olhar mais atento, pois são espaços que carecem de profissionais para atuarem com seus 

saberes pedagógicos. 

O curso referenciado neste estudo, hoje apresenta-se organizado em oito semestres, 

período este que acreditamos ser insuficientes para contemplar todos os espaços/demandas da 

profissão. Frente a isso, acredita-se ser necessário pensar uma forma para que no futuro, esse 

profissional tenha condições de inserir-se nesses espaços. Para tanto, vivências são 

necessárias, senão num período mais longo, ao menos, através de uma experiência a curto 

espaço de tempo, mas, que possam identificar peculiaridades relacionadas com a teoria, num 

contexto real de vivencias. 

No decorrer desta investigação, o curso de Pedagogia da instituição pesquisada estava 

em processo de reformulação de seu currículo, redesenhando seu PPC, o qual entrará em 



 

vigor no ano de 2019. Diante disso, a partir respectivo ano, novas ementas estarão vigorando, 

novas vivências serão oportunizadas, um novo painel será apresentado.  

Pesquisas se mostram cada vez mais relevantes e necessárias para que se tenham 

panoramas do que se mostra nas mais diversas áreas formativas, nos mais diversos espaços de 

atuação. São elas que irão proporcionar mudanças condizentes com as necessidades da 

sociedade e, com os espaços onde os profissionais irão atuar. Para tanto, precisam haver 

diálogos, momentos de reflexão sobre o que se pretende fazer e, como se busca contemplar 

este a ser feito. Planejar, coordenar, executar, avaliar, não são competências apenas de 

pedagogos, mas sim, de um coletivo, tanto de discentes, quanto de docentes. 
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