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Resumo: A proposta tem por objetivo refletir sobre o estágio supervisionado em três cursos de 

licenciatura, sendo eles: Ciências Biológicas, Educação Artística (Habilitação em Música) e 

Química, em uma universidade pública brasileira, a partir políticas inseridas em um Programa 

de Formação de Professores. Tem-se como pressuposto o estágio curricular supervisionado 

como campo de conhecimento, o qual dispõe de condições para a construção da identidade 

docente e a ressignificação dos saberes implicados na ação pedagógica, e como atividade 

científica, amparada no fundamento de que a pesquisa deve permear a formação do professor. 

Trata-se de um estudo qualitativo, cujo corpus é constituído pelas grades curriculares dos cursos 

investigados, os quais foram analisados na perspectiva da análise documental e de conteúdo, 

referenciados pela literatura acerca da formação de professores. As análises empreendidas 

permitiram destacar o potencial do estágio como lócus de formação dos licenciados, diante da 

compreensão da grade curricular em consonância com os blocos instituídos pelo PFPUSP. 

Assim, evidencia-se que os saberes que permeiam os sujeitos neste processo formativo, ou seja, 

os docentes universitários envolvidos com o estágio, o educador, que faz a mediação entre a 

Universidade e a escola, o estagiário e o professor da escola básica são constitutivos dessa 

formação. Por fim, conclui-se que apesar do processo de (des)configuração decorrente das 

atuais políticas curriculares e de gestão da universidade, ou seja, tensões entre o caráter das 

políticas públicas (padrões jurídicos e normativos) e a cultura acadêmica ( projeto  profissional  
e de conhecimento dos docentes) os cursos investigados têm se orientado no sentido de romper 

com estas questões que configuram o atual quadro dos cursos de licenciatura. 
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Professores. 

 

Introdução 

O presente artigo deriva da pesquisa “O Estágio Supervisionado dos cursos de 

Licenciatura da FFCLRP na perspectiva do Programa de Formação de professores da USP: 
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entre o instituído e o instituinte”, desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Formação de Professores e Currículo de Ribeirão Preto (GEPEFOR). A especificidade em 

questão era a formação de profissionais aptos para a docência, interessando as transformações 

e as permanências que a instituição, uma universidade pública, propiciou para essa formação 

através da implementação de um programa de formação de professores, em especial sobre o 

lugar de estágio.  

Sabe-se que, historicamente, o modelo conhecido como “3+1” tem influenciado os 

currículos dos cursos de formação de professores para o ensino de disciplinas específicas na 

Educação Básica. O modelo concebe a licenciatura, a docência, como um bônus para os 

graduandos, “[...] um apêndice à sua formação inicial específica” (PFPUSP, 2004, p. 8). 

Visando a superação deste modelo persistente nas licenciaturas, a tomada de posição da 

Universidade de São Paulo (USP) foi a criação do Programa de Formação de Professores da 

Universidade de São Paulo (PFPUSP). 

O documento elaborado em 2004 pela Comissão Permanente de Licenciaturas (CIL)4 

junto à Pró-Reitoria de Graduação, demandou longo5 processo de formulação através de 

discussões e estudos empenhados pela Equipe de Redação do Projeto — 43 docentes,  

coordenadores de cursos de licenciatura, vinculados a diferentes unidades da Universidade de 

São Paulo. Estabelecendo os princípios, as bases e os fundamentos curriculares da formação 

inicial de professores para a educação básica, o PFPUSP está estruturado da seguinte forma: 

“Princípios e Objetivos Orientadores” e “Estrutura Mínima Comum às Licenciaturas”. 

Devido a definição de princípios e objetivos pautados na compreensão do contexto da 

realidade social da escola brasileira, na escolha e decisão profissional baseada por princípios 

éticos, na compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem e reelaboração dos saberes, 

evidencia-se a constatação de que, com o PFPUSP, a licenciatura deixa de ser entendida como 

complementação ao bacharelado, no qual o aprendizado do saber disciplinar específico 

antecede o saber pedagógico, utilizados como mera instrumentalização para a “transmissão” 

dos conhecimentos específicos da disciplina, bem como contributivos no modelo tradicional. A 

formação de professores é (re)compreendida como tendo caráter ideológico, uma vez que o 

trabalho destes profissionais reverbera na constituição da sociedade.  

Uma estrutura mínima comum às licenciaturas para o sustento deste Programa foi 

organizada em quatro blocos de disciplinas e atividades “[...] que correspondem a diferentes 

dimensões da formação dos licenciandos” (PFPUSP, 2004, p. 15): Bloco I – Formação 
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Específica: disciplinas e atividades diretamente  relacionadas aos conhecimentos da área 

específica; Bloco II – Iniciação à Licenciatura: disciplinas e atividades introdutórias à formação 

do professor da educação básica; Bloco III – Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação: 

disciplinas e atividades relacionadas à formação pedagógica em geral e Bloco IV – 

Fundamentos Metodológicos do Ensino: disciplinas e atividades relacionadas ao ensino das 

áreas específicas (PFPUSP, 2004). 

Considerando que o estágio supervisionado, para o PFPUSP é concebido com 

importante função na formação dos futuros professores, constituindo-se como eixo fundante, 

com carga horária de 400 horas, um dos espaços-tempo da formação, o interesse, então, volta-

se para como os cursos de licenciatura assumiram estes pressupostos. 

Marco Teórico 

Parte-se da concepção e reflexão sobre o campo da formação de professores, segundo 

Diniz-Pereira (2007). Para o autor, no Brasil e em vários outros países, as repercussões da 

formação de professores e do trabalho docente na escola e na sala de aula seguem tendência 

forte e recorrente, de se responsabilizar e/ou de se culpabilizar, os professores por todas as 

mazelas da educação escolar, ou pelo menos a maioria delas. De acordo com essa ideologia, 

melhorar a educação escolar implica em investir, única e exclusivamente, na formação dos 

docentes. É veiculada a ideia de que a educação escolar está ruim porque os professores estão 

mal preparados para o exercício da profissão. “Pouco se fala a respeito da necessidade da 

melhoria das condições de trabalho dos professores, desde o salário, a jornada de trabalho, a 

autonomia profissional, o número de alunos por sala de aula, até a situação física dos prédios 

escolares onde trabalham”. (DINIZ-PEREIRA, 2007, p.84). Não será a educação, e muito 

menos a formação docente, as únicas capazes de transformar a sociedade. A transformação da 

sociedade – não aquela para manter as estruturas que alimentam as desigualdades sociais e 

econômicas – em direção a uma sociedade mais justa, humana e igualitária, não pode, porém, 

abdicar do importante papel da educação e da formação docente, considerando a esfera pública 

brasileira, responsável por cerca de 81% (40 milhões) do total de 49 milhões de crianças e 

jovens do país da educação básica, segundo Censo Escolar de 2017 (BRASIL, 2017).  

Outra questão a considerar diz respeito à formação inicial do professor sob o ponto de 

vista político-ideológico, pois o discurso neoliberal procura minimizar o impacto da “formação 

inicial” sobre a prática docente. Argumentam sob a perspectiva economicista – que “investir 

em programas de “formação inicial” de quatro ou cinco anos seria algo muito caro e um “luxo 

descabido” (no caso das populações pobres e de cor dos países mais ricos e dos países pobres 

do globo em geral”. (DINIZ-PEREIRA, 2007, p. 86). Assim, em decorrência deste pensamento, 



 

estes grupos neoliberais, privatistas, representantes de Conselhos de Educação e outras 

entidades apresentam como “solução”, cursos aligeirados de “formação inicial”, 

semipresenciais ou a distância, em instituições de ensino superior que não as universidades. 

Essa iniciativa representa a desregulamentação dos cursos e programas de “formação inicial” 

de professores. 

Porém, a formação inicial compreende os processos institucionais de formação de uma 

profissão que geram a licença para o seu exercício e o seu reconhecimento legal e público 

(CUNHA, 2013).  Os cursos de licenciatura, de acordo com a legislação brasileira, são os 

responsáveis pela formação inicial de professores para atuação nos níveis fundamental e médio 

e devem corresponder ao que a legislação propõe em relação aos seus objetivos, formatos e 

duração. As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, instituídas pela Resolução CNE/CP nº 2/2015 

(BRASIL, 2015) se referem à formação inicial e continuada de professores. O artigo 3º, § 3º da 

referida Resolução, ressalta que “formação docente inicial e continuada para a educação básica 

constitui processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade 

social da educação e à valorização profissional”. Além disso, anuncia que a formação de 

professores para a educação básica deve ser assumida em regime de colaboração pelos Estados 

e Distrito Federal nos respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de 

educação credenciadas. Nesta direção, a formação inicial, consubstanciada nos Cursos de 

Licenciatura se reveste de fundamental importância, assim como a formação continuada. De 

acordo com Cunha (2015, p. 91), é preciso  

[...] compreender a formação inicial como uma formação de raiz, em que se estruturam 

as bases para continuar aprendendo. É importante diminuir o sentimento de 

impotência que assola os estudantes quando não conseguem dar conta de todos os seus 

desafios, e estimulá-los a tomar a própria experiência como objeto de reflexão e 

aprendizagem.  

 A formação continuada refere-se a iniciativas instituídas no período que acompanha o 

tempo profissional dos professores. Tendo formatos e duração diferenciados, assume a 

perspectiva da formação como processo, e pode ser desenvolvida pela iniciativa dos 

interessados como pode inserir-se em programas institucionais mobilizados por várias agências, 

tais como, pelos sistemas de ensino, universidades e escolas são as principais agências 

mobilizadoras dessa formação. A formação de um professor perdura tanto quanto sua atuação 

profissional. Um professor se forma e reforma, modelando-se por meio de análises sobre suas 

ações e reações no contexto de um processo pedagógico (PARO, 2015). 



 

 Os estudos e pesquisas sobre formação de professores, considerando-se seus saberes, 

identidade docente e estágio como campo de conhecimento, atividade científica e eixo 

curricular central (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 61), vêm suscitando significativo debate no 

meio universitário. Considerar o estágio curricular supervisionado como campo de 

conhecimento implica aferir-lhe um estatuto epistemológico que rompa com sua tradicional 

concepção, ou seja, atividade prática instrumental assentada em modelos que foram produzidos 

pela cultura escolar dominante e que reduziram a atividade docente a um fazer artesanal. Porém 

essa compreensão deve ser analisada no âmbito das contradições que permeiam a lógica 

dominante do capital e do capital cultural, pois a vida escolar se constitui também como campo 

de contestação e resistência. Nesse sentido, os processos de reprodução e autoprodução 

(GIROUX, 1998; PÉREZ-GÓMEZ, 2001) afetam os estudantes estagiários, seja pelos limites 

da pedagogia da reprodução, seja pelo movimento de superação dessas práticas e relações.  

 Conceber o estágio como atividade científica pressupõe potencializá-lo como espaço 

de pesquisa, como método de formação de futuros professores no sentido de analisar, refletir e 

ampliar a compreensão das situações vivenciadas e observadas pelos estudantes estagiários de 

Pedagogia nas escolas, nos sistemas de ensino e demais espaços educativos. Nesse âmbito, 

reconhecê-lo como campo de pesquisa significa desenvolver um processo formativo integrado 

em que os atores (estudante estagiário, professores formadores e professores da educação 

básica) tenham possibilidade de buscar conhecimentos que permitam a análise de questões 

educativas e da profissão docente em contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e 

de si mesmos como profissionais (PIMENTA; LIMA, 2008).  

O estágio como eixo curricular central deve permear a organização curricular dos cursos 

de Licenciatura e, portanto, não pode ser considerado apenas como polo prático do curso.  A 

Resolução CNE/CP 2/2015 (BRASIL, 2015), no artigo 13, destaca que o estágio curricular deve 

ter 400 (quatrocentas) horas, na “área de formação e atuação na educação básica, contemplando 

também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição.” 

Assim, ele se caracteriza por uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional 

reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. Está voltado para 

a mobilização de ações que incorporam as práticas concretas, uma forma de o licenciando 

aprender a lançar um novo olhar sobre os gestos profissionais, dando-lhes maior destaque e 

visibilidade, enquanto ponto de partida do concreto pensado e fator de desenvolvimento 

profissional.  

 No contexto da formação inicial, o estágio curricular assume papel preponderante, tendo 

em vista que enquanto campo de conhecimento, abrange estudos, análise, problematização, 

reflexão e proposições para o processo ensino- aprendizagem. Inclui a reflexão sobre as práticas 



 

pedagógicas, o trabalho docente e as práticas institucionais, imersos em contextos sociais, 

históricos e culturais. (PIMENTA et al., 2014). O estágio curricular caracteriza-se como 

mediação entre os professores formadores, os licenciados em processo de formação e os 

professores das escolas. o estágio, como eixo articulador do currículo do curso, assume a 

realidade das escolas como objeto de pesquisa com vistas à produção de caminhos para os 

problemas evidenciados. Portanto, a pesquisa, como caminho metodológico de 

desenvolvimento do estágio, coloca-se como método de formação dos futuros professores, de 

um lado pela mobilização de conhecimentos que permitam a ampliação e a análise dos 

contextos desses estágios e por outro lado, pela possibilidade de os estagiários desenvolverem 

postura e habilidades de pesquisadores a partir do estágio.  

Metodologia 

Esta pesquisa abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 2014), tem como corpus 

os programas de disciplinas concernentes ao estágio curricular e os roteiros de estágio 

(disciplinas pedagógicas dos cursos de licenciatura da FFCLRP), elaborados pelos docentes 

responsáveis por esta área nos cursos de Licenciatura, da Universidade de São Paulo, Campus 

de Ribeirão Preto. Utilizou a Análise Documental (CELLARD, 2008) e Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016), para a coleta e tratamento dos dados.  

Tendo como foco os cursos de licenciatura da FFCLRP6, foram investigados três 

cursos: Ciências Biológicas (período integral); Educação Artística - Habilitação em Música 

(período diurno); Química (período noturno). O percurso para o levantamento dos dados 

desta pesquisa, desenvolvida no período de 2016 a 2017, teve início com a busca de ementas 

e anexos, referentes às disciplinas de estágios oferecidas na unidade da FFCLRP, expostas 

na plataforma JúpiterWeb7  (Sistema USP), bem como os roteiros e cronogramas de estágios. 

O acesso à plataforma da universidade seguiu o seguinte percurso: na seção 

“Público”, a opção “Cursos de ingresso” oferece um campo para “Buscar” por “Unidade” e 

“Curso”. Encontrado os dados, armazenou-os em documentos office. Desse modo, os dados 

coletados puderam ser esquematizados em planilhas eletrônicas, para que possibilitando, 

além de uma melhor visualização, através dos recursos geradores de gráficos, tabelas e 

quadros, analisar os resultados obtidos. Através de um logradouro na plataforma institucional 

da faculdade8, foi possível, além da coleta dos projetos político-pedagógicos, a comunicação 

via e-mail com os/as docentes e educadoras9 responsáveis pelas disciplinas com estágios, 
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9 Tem-se a informação de que todos os postos de educadores preenchidos são ocupados por mulheres. 



 

verificadas nas matrizes curriculares. Mediante as respostas, coletou-se os materiais, 

documentos, utilizados pelos docentes para a orientação e apresentação dos estágios e das 

disciplinas referentes. 

Resultados 

Para este artigo fez-se um recorte de mostra dos resultados sobre as matrizes curriculares 

dos cursos investigados, ressaltando a distribuição da carga horária das disciplinas, seu 

pertencimento aos blocos especificados no PFPUSP, em relação aos semestres de sequência 

ideal para cada curso. 

Gráfico 1 - A distribuição das disciplinas obrigatórias no período ideal do curso 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do curso Licenciatura em Ciências Biológicas disponíveis na 

Grade Curricular, acessível pela plataforma JupiterWeb, e no Projeto Pedagógico. 

Notas: O Bloco V não pertence à proposta colocada pelo PFPUSP, este novo bloco é encontrado no Projeto 

Pedagógico do Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas. São os blocos constituídos pelo programa de 

formação: o Bloco I (Formação Específica), o Bloco II (Iniciação à Licenciatura), o Bloco III (Fundamentos 

Teóricos e Práticos da Educação) e o Bloco IV (Fundamentos Metodológicos do Ensino). 

Observando o Gráfico 1, nota-se o destaque das disciplinas de Bloco I dentro do 

currículo do curso Licenciatura em Ciências Biológicas, ao ponto de compor, tomando como 

100% as 57 disciplinas obrigatórias, 70% da matriz curricular obrigatória. Até o sexto semestre, 

as disciplinas de Bloco I são predominantes, passando os 50% das grades semestrais. Já as 

disciplinas de Bloco IV aparecem como as com menor espaço no currículo, compondo apenas 

5%, concentradas em 3 semestres (quarto, sétimo e oitavo), nunca ultrapassando os 25% nas 

grades semestrais; dentro deste mesmo bloco está o primeiro estágio no currículo, oferecido no 

quarto semestre. 



 

Apesar das disciplinas de Bloco III e V comporem igualmente 9% do currículo, as 

disciplinas de Bloco V são melhor distribuídas, considerando que abrange 4 semestres 

(segundo, quarto, sexto e oitavo), intercalando semestres, desde o primeiro ano, enquanto as de 

Bloco III abrangem 3 semestres (quinto, sexto e sétimo), além de que o Bloco V é único, que 

não o Bloco I, a ultrapassar a marca de 25% da matriz semestral. As disciplinas do Bloco II 

somam 7% do currículo, nos terceiro, quarto, quinto e sétimo semestres. 

Gráfico 2 - A distribuição das disciplinas obrigatórias no período ideal do curso 

Educação Artística - Licenciatura com Habilitação em Música 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do curso Educação Artística - Licenciatura com Habilitação em 

Música disponíveis na Grade Curricular, acessível pela plataforma JupiterWeb, e no Projeto Pedagógico. Nota: 

O símbolo * representa as disciplinas não enquadradas nos quatro blocos previstos pelo PFPUSP. São os blocos 

constituídos pelo programa de formação: o Bloco I (Formação Específica), o Bloco II (Iniciação à Licenciatura), 

o Bloco III (Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação) e o Bloco IV (Fundamentos Metodológicos do 

Ensino). 

O Gráfico 2 apresenta certa semelhança com o Gráfico 1.  No currículo do curso 

“Educação Artística - Licenciatura com Habilitação em Música”, dentro de um total de 58 

disciplinas obrigatórias, as disciplinas de Bloco I destacam-se como 65% da matriz curricular 

obrigatória, todavia, nota-se inferioridade na distribuição das disciplinas dos Blocos III e IV, 

em uma concentração de 2 semestres de oferecimento cada, ultrapassando os 25% em suas 

matrizes semestrais. As disciplinas de Bloco IV, compondo 4% do currículo, aparecem 

apenas no último ano do curso, as do Bloco III compõem 7% e aparecem no quinto e sétimo 

semestres, do período ideal de matrícula. Interessa salientar que as disciplinas demarcadas 

em *, ocupam 16% do currículo e são oferecidas desde o primeiro até o penúltimo semestre. 

As disciplinas do Bloco II somam 9% do currículo, distribuídas no terceiro, quarto, quinto e 

sexto semestre. 



 

Gráfico 3 - A distribuição das disciplinas obrigatórias no período ideal do curso 

Licenciatura em Química 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do curso Licenciatura em Química disponíveis na Grade 

Curricular, acessível pela plataforma JupiterWeb, e no Projeto Pedagógico. 

Nota: O símbolo * representa as disciplinas não enquadradas nos quatro blocos previstos pelo PFPUSP. São os 

blocos constituídos pelo programa de formação: o Bloco I (Formação Específica), o Bloco II (Iniciação à 

Licenciatura), o Bloco III (Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação) e o Bloco IV (Fundamentos 

Metodológicos do Ensino). 

Observa-se que os dados dispostos no Gráfico 3 diferem dos outros cursos de 

Licenciatura. Tanto a formação específica como a formação pedagógica parecem estar mais 

entrelaçadas, uma vez que desde o primeiro semestre os licenciandos têm disciplinas de 

Bloco I e II, ainda que, ao tomar as 53 disciplinas obrigatórias como 100%, o primeiro ocupa 

51% do currículo, enquanto o segundo ocupa 15%. As disciplinas com estágio curricular têm 

início no segundo ano de curso, após 3 semestres em contato com disciplinas de iniciação à 

licenciatura. Percebe-se que as disciplinas com estágio (disciplinas de Bloco III e Bloco IV) 

compõem 22% do currículo. A distribuição das disciplinas de Bloco III é feita em 6 

semestres, do quarto, ao nono semestre; as do Bloco IV em 5 semestres, do quinto ao décimo 

semestre. Disciplinas classificadas com * correspondem a 11% do currículo, sendo elas 

distribuídas ao longo dos 5 anos necessários para a formação dos licenciandos. 

Ao trazer dados quantitativos não se está, neste caso, fazendo um deslizamento da 

abordagem qualitativa para a quantitativa, ao contrário, ao analisar-se as quantidades e como 

elas são dispostas na matriz curricular percebe-se o caráter do valor atribuído às disciplinas. 

A escolha por uma concentração maior ou menor, a distribuição de um bloco ser articulado 

ou não a outro, demonstra jogo de poder que é posto na organização, da mesma forma que 



 

existe na constituição do currículo de uma escola da Educação Básica, onde prioriza-se um 

conhecimento sobre outros, envolvendo uma posição ideológica. 

Os gráficos permitem visualizar que alguns cursos ainda são organizados no modelo 

“3+1”, bem como o estágio ainda tem seu lugar marcado como atividade de fim de curso, 

com a desconexão entre conhecimentos, saberes, pedagógicos e específicos. 

Considerações Finais 

Observa-se que os cursos de licenciatura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto (FFCLRP) consideraram o Programa de Formação de Professores da 

Universidade de São Paulo (PFPUSP), contudo, é perceptível que o documento e a vontade de 

seus idealizadores não foram suficientes para atingir, até então, o audacioso compromisso com 

a qualidade da formação de seus futuros professores, tendo em vista a profissionalidade e a 

construção da identidade do professor da Educação Básica. O processo de desconfiguração, 

decorrente das atuais políticas curriculares e gestão da universidade afetam diretamente na 

interdição ou não dessa vontade.  

Um programa institucional voltado para a formação de professores pode contribuir para 

a melhoria do ensino na medida em que proporciona condições para que tal programa se efetive. 

No caso do PFPUSP, sua contribuição foi decisiva na reestruturação de projetos pedagógicos 

na área das Licenciaturas. Estudos têm apontado para algumas conquistas (RIVAS et al., 2013; 

ALMEIDA; PIMENTA, 2014), mas por se tratar de questão histórica, complexa, o tempo da 

gestão muitas vezes não é suficiente para tais mudanças. A superação do distanciamento entre 

a Universidade e as escolas da Educação Básica constituem um desafio, mas pode ser 

constitutivo (CARTAXO; MARTINS, 2014).  

A efetivação de boas práticas que envolvem o estudante estagiário e a concepção de 

estágio com pesquisa, podem ser balizadores neste processo de aproximação, tendo em vista o 

papel da Universidade na formação de docentes para a Educação Básica. Por fim, conclui-se 

que os currículos das licenciaturas oferecidas pela FFCLRP demonstram-se redimensionados 

segundo a ótica do PFPUSP, incorporando em sua proposta pedagógica as dimensões 

continuum, flexibilidade e pluralidade, trazendo consideráveis avanços. De forma que a 

implantação do PFPUSP de fato foi um marco, um impulso necessário para a ressignificação 

da formação de professores na USP, abrindo espaços significativos para estudos e propostas de 

formação de professores e pesquisadores para esse nível de escolarização. Contudo, não são 

capazes ainda, em sua totalidade, de superarem todos os vestígios do antigo modelo “3+1”.  

Assim, parece-nos oportuno sugerir a realização de novas pesquisas com abordagens 

metodológicas similares a que escolhemos, de modo a que se aprofundem os estudos que 



 

fizemos e se amplie o conhecimento da realidade dos cursos de Pedagogia em outras localidades 

do país. 
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