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Resumo: 

Esse artigo tem como objetivo apresentar um relato de uma experiência desenvolvida através de 

um projeto de ensino tendo a investigação (pesquisa) como princípio educativo e formativo no 

Ensino Superior brasileiro. Atividade realizada com os alunos do quarto ano do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade Paranaíba, em 

que durante o ano letivo de 2011 foi desenvolvida uma pesquisa sobre a Educação não formal 

no Brasil a partir da década de 1990. Objetivou-se com esse trabalho possibilitar aos alunos, 

através da investigação, que tivessem contato com o conhecimento produzido sobre o tema e 

construíssem conhecimento novo. Pautados nessa questão, foi realizado um levantamento no 

Banco de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino 

Superior) das produções em nível de Dissertações e Teses produzidas no Brasil sobre o tema, no 

período de 1987 a 2010, problematizando os seguintes aspectos: origem/história da educação 

não formal no Brasil, base teórica ou conceitual, metodologias, áreas de conhecimento, regiões 

do Brasil em que esses estudos veem sendo desenvolvidos, instituições de ensino superior e 

problematizando a década de 1990, pois a partir desse período verificamos que um conjunto de 

mudanças se estabeleceram no país, a partir de seu processo de democratização na década 

anterior, do estabelecimento de um Estado neoliberal ocorrido com a Reforma do Estado 

brasileiro que desencadeou o protagonismo da Organizações Não governamentais no Brasil 

como consequência do processo de descentralização de políticas públicas, ou seja, da 

transferência de responsabilidades que antes eram do Estado e, que passaram para as mãos da 

Sociedade Civil.  O trabalho foi desenvolvido em 4 (quatro) etapas, que foram: elaboração do 

projeto de pesquisa, pesquisa preliminar, elaboração de relatório parcial da pesquisa e relatório 

final. As atividades foram desenvolvidas de forma presencial e virtual através do uso de 

tecnologias: redes sociais e e-mails com a mediação da professora da disciplina e atividades 

semanais em sala de aula. No decorrer das atividades construímos um blog que teve como 

intento divulgar todo o trabalho realizado e de publicização de um ensaio de banco de dados 
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sobre o tema. 

Palavras-chave: 

Pesquisa; pesquisa qualitativa; educação não formal; ensino superior. 

 

Introdução 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n. 9394/96 de 20 de dezembro de 

1996, em seu Artigo 43 a educação superior tem por finalidade: 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo;  

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 

sua formação contínua; 

 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. 

 

No artigo 207 da Constituição Federal discorre que: “as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  Nesse sentido,  
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a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão visa a concretização de um padrão de 

qualidade na oferta da educação superior, assim como a limitação de fortes constrangimentos 

estatais, mercadológicos ou de outra natureza que consubstanciem dependência nos processos 

de ensino, de produção e de difusão do conhecimento (p. 79). 

 

Considerando a legislação brasileira, acima referenciada, que trata do ensino superior e, concordando 

com (DEMO, 2001) de que a pesquisa pode e deve tornar-se formação educativa quando  

 

se funda no esforço sistemático e inventivo de elaboração própria, através da qual se constrói 

um projeto de emancipação social e se dialoga criticamente com a realidade. Predomina entre 

nós a atitude do imitador, que copia, reproduz e faz prova. Deveria impor-se a atitude de 

aprender pela elaboração própria, substituindo a curiosidade de escutar pela de produzir. 

(Demo, 2001,p.10) 

 

Apresentamos abaixo o relato de experiência desenvolvido junto aos alunos do 4 ano do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, unidade universitária de Paranaíba, 

localizada na região Centro-Oeste do Brasil. 

 

Sendas da Proposta: Rupturas e desafios 

Com o objetivo de possibilitar uma formação que envolvesse pesquisa e ensino, considerando os 

preceitos presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares do 

Curso de Pedagogia e o papel que a pesquisa científica pudesse contribuir com a formação acadêmica 

e impactasse de forma significativa na vida profissional dos alunos 4° ano do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade universitária de Paranaíba que foi proposto 

para a disciplina Educação não formal desenvolvê-la através de uma pesquisa. 

 

Teve-se como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a educação não formal no Brasil. 

Pautados nessa questão, foi realizado um levantamento no Banco de Teses e Dissertações da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior) das produções em nível de Dissertações e 

Teses produzidas no Brasil sobre o tema, no período de 1987 a 2010, problematizando os seguintes 

aspectos: origem/história da educação não formal no Brasil, base teórica ou conceitual, metodologias, 

áreas de conhecimento, regiões do Brasil em que esses estudos veem sendo desenvolvidos em 

instituições de ensino superior (IES) e problematizando a década de 1990. 
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Consideramos esse período, pois a partir dele verificamos que um conjunto de mudanças se 

estabeleceram no país a partir do processo de redemocratização na década anterior, do estabelecimento 

de um Estado neoliberal ocorrido com a Reforma do Estado brasileiro que desencadeou o 

protagonismo das Organizações Não governamentais no país como consequência do processo de 

descentralização de políticas públicas, ou seja, da transferência de responsabilidades que antes eram 

do Estado e, que passaram para as mãos da Sociedade Civil, definida por muitos autores de Terceiro 

Setor.  O trabalho foi desenvolvido em 4 (quatro) etapas, que foram: elaboração do projeto de 

pesquisa, pesquisa preliminar, elaboração de relatório parcial da pesquisa e relatório final. As 

atividades aconteceram de forma presencial e virtual através do uso de tecnologias: redes sociais e e-

mails com a mediação docente e atividades semanais em sala de aula. No decorrer das atividades 

construímos um blog que teve como intento divulgar todo o trabalho realizado como também de 

publicização de um ensaio de banco de dados sobre o tema. 

Foi acordado que a pesquisa se desenvolveria em fases: 

 

1ª Fase: Planejamento 

2ª Fase: Estratégias de Busca: do levantamento preliminar ao final 

3ª Fase: Orientações e elaboração de relatórios parciais 

4ª Fase: Analise dos Dados e elaboração de relatórios parciais 

5ª Fase: Elaboração de relatório final 

 

Na fase do planejamento foi apresentada a proposta e dividida a pesquisa bibliográfica em cinco 

grupos: teses, dissertações, livros, artigos em meios eletrônicos e impressos, sendo considerado esse 

momento, o da fase de conhecimento do tipo de documento que se deseja conhecer. 

Outra parte constituinte dessa fase foi de definição de onde deveríamos pesquisar tais documentos. 

Decidiu-se de acordo com o tipo de documento. Para as teses e dissertações buscou-se o sítio da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o IBICT (Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia). Para livros, os sítios de livrarias, de editoras, as bibliotecas on-

line de algumas universidades do país e da própria UEMS. 

Para as revistas impressas, consideramos a pesquisa no Google e sites de universidades. Além do 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online) que serviu de base para levantamento preliminar das 

revistas publicadas em meios eletrônicos. 
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Os caminhos a seguidos  para esclarecer o problema e sistematizar uma afirmação fidedigna sobre o 

mesmo, devem seguir os ditames de uma pesquisa, que segundo Chizzotti (2006, p. 11) 

 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem. Para esta atividade, o 

investigador recorre à observação e à reflexão que faz sobre os problemas que enfrenta, e à 

experiência passada e atual dos homens na solução destes problemas, a fim de munir-se dos 

instrumentos mais adequados à sua vida.  

  

Do ponto de vista da abordagem decidiu-se pela utilização de uma pesquisa de abordagem qualitativa 

dos dados quantitativos, que segundo Chizzotti (2001, p. 79) 

 

Abordagem qualitativa parte do fundamento de que há relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 

possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

Diante disso, deu-se início ao trabalho que esteve voltado para se entender do ponto de vista teórico e 

técnico sobre o significado e fases de desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. A qual segundo Gil 

(2002) é uma pesquisa que segundo seus procedimentos técnicos, é uma pesquisa que se desenvolve 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Incluímos a pesquisa sobre as teses e dissertações que tratam do tema. 

Após a orientação do como realizar a pesquisa bibliográfica, foram realizadas orientações coletivas 

(envolvendo a classe) e individuais (grupo) para dirimir as dúvidas quanto à técnica, quanto ao 

conteúdo dos relatórios parciais e a medida que cada fase fosse finalizada dava-se início à fase 

posterior.  

Considerando o término do levantamento dos dados, no item seguinte apresentamos os resultados 

finais da pesquisa quantitativa e posterior a análise qualitativa dos dados. 

 

O desenrolar: apresentação dos dados  

Apresentamos, primeiramente, o resultado da coleta de dados realizada no Banco de Teses e 

dissertações da CAPES, especificamente as teses publicadas a partir da década de 1990, com título 

“Educação Não Formal a partir da Década de 90”, pois os anos anteriores estavam em desacordo com 
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o período determinado. Também apresentaremos os dados das pesquisas realizadas em revistas 

impressas, eletrônicas e dissertações. 

 

Dados e analise da Pesquisa: Teses e dissertações de 1990 a 2010 

No primeiro momento, de levantamento preliminar, foram selecionadas 18 teses, assim vale ressaltar 

que trabalhamos apenas com resumos dos trabalhos, sendo restrito o acesso às obras na íntegra, tendo 

como resultado desse processo a escolha de 9 teses, pois as outras 9 não estavam de acordo com a 

temática apesar de tratar no resumo da educação não formal.  

 

Quadro 1 - Distribuição das 9 pesquisas, por instituição de  Ensino Superior (IES), Nível de 

Doutorado. 

Fonte: banco de teses da (CAPES) 2011 

 

No que se refere às instituições destacamos: A Universidade de São Paulo- PUC, UNESP de 

Campinas, UFSC, UFRG e UFRJ. Sendo a UNESP de Campinas com maior numero de pesquisa 4 no 

total. Conforme o quadro de número um.  

 

 

Instituição 

 

Quantidade de pesquisas  

UNESP- Campinas 

 

4  

UFSC- São Carlos 1 

 

PUC- SP 1 

 

UFRG- Rio Grande 

 

1 

UFRJ  2 
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Quadro 2. Distribuição das 9 pesquisas por área,  região no Brasil,  nível  doutorado. 

Região Quantidade de pesquisas 

Sudeste 8 

Sul 0 

Centro-Oeste 0 

Nordeste 0 

Norte 1 

Fonte: banco de teses da (CAPES) 2011 

 

Observamos que os trabalhos realizados em nível de Doutorado predominam na região sudeste e a 

norte, com 90% na região sudeste e 10% na região norte. Assim, concentra-se o estado de São Paulo 

com maior porcentagem de pesquisas referente a temática,  com mais 50% produção no País. 

Conforma apresentamos no quadro número dois. 

 

Quadro 3: Distribuição das 9 pesquisas por área, por estado federação, nível doutorado. 

Unidade da Federação Quantidade de Pesquisas 

São Paulo 6 

Rio de Janeiro 2 

Rio Grande 1 

Fonte: banco de teses da (CAPES) 2011 

  

As pesquisas foram sendo selecionadas pela leitura dos resumos e por palavras chave.  A qual  

apresentamos no quadro número três e a quantidade de recorrências. 

 

Quadro 4: palavras chave e  o número de  recorrências. 

Palavras chaves Quantidade de recorrência 

Educação não formal 03 

Comunicação 01 

Cidadania 01 
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Alfabetização 01 

Juventude 01 

Sociologia da Juventude 01 

História Oral 01 

Ensino de Ciências; 01 

Batuque de umbigada 01 

Memória Familiar 01 

Oralidade 01 

Educação a distancia 01 

Tele educação 01 

Videos 01 

 

Como podemos notar, a única recorrência foi a palavra educação não formal, destacando que são 

trabalhadas em diversos campos.  

A partir desse momento, realizou-se uma leitura nas pesquisas que encontradas na íntegra nos sítios do 

Domínio Publico e no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), e a dar 

tratamento analítico somente às pesquisas que realmente ligadas a educação não formal. 

Dentre essas 9 (nove) teses, teve-se o acesso a 6(seis) na íntegra  pelo (IBICT). Assim, Observou-se 

por meio dos dados levantados que são poucas as pesquisas referentes à temática, quando considerado 

os 20 (vinte) anos disponibilizados pelo banco de dados de Teses e Dissertações da Capes. 

 

Resultado do Levantamento de livros 

Em relação aos livros pesquisados foram encontrados 7 (sete) livros que tem como títulos: 

 

Título do Livro 

Educação Não Formal e Cultura Política; 

Educação Não Formal e o Educador Social; 

História da Educação no Brasil; 

Educação Formal e Não Formal; 

Palavras Chaves em Educação Não Formal; 
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Educação Não Formal. 

Educação Formal: Cenários da criação 

 

Do levantamento realizado, o grupo, através dos resumos das obras, chegou às seguintes conclusões: 

1) A obra trata de uma temática/problemática da realidade social no campo da pesquisa e 

produção de conhecimento, o seu pressuposto é - há formas educacionais fora da realidade 

escolar, fora da educação formal. 

2) Este livro defende que a educação não formal é uma área de conhecimento de aprendizagens 

e saberes. Está presente em ações e projetos sociais da sociedade civil, em cursos universitários 

no campo da Educação, e em políticas sociais governamentais. É parte do processo 

sociopolítico, cultural e pedagógico de formação dos indivíduos para a cidadania e sua 

emancipação social. Este livro focaliza a educação não formal em três momentos - primeiro, os 

conceitos, seu campo, repertório, e diferenças em relação a outras práticas socioeducativas. 

Segundo, aborda o papel do educador social - o profissional que atua na educação não-formal e 

ajuda a construir com o seu trabalho territórios de cidadania. Terceiro, apresenta exemplos de 

processos de educação não-formal em espaços associativos como - movimentos sociais, redes 

associativas civis, fóruns e conselhos de gestão compartilhada. 

3) A linha mestra da presente obra é a defesa da interação, coordenação, articulação e 

complementaridade entre a educação formal e a educação não-formal. 4) A obra esclarece 

conceitos, oferece noções/visões e problematiza ações e práticas que visam impulsionar 

reflexões críticas e conscientes de inclusão social e política e de democratização dos saberes e 

da cultura, por meio da educação não-formal. 5) Não encontramos resumo. 6) O trabalho 

focaliza as narrativas de jovens a partir das memórias recentes sobre suas experiências 

passadas em um programa público educacional, de tipo não-formal, frequentado paralelamente 

à escola. 7) A educação não-formal se caracteriza pelo trabalho voluntário e por proporcionar 

elementos para a socialização e a solidariedade, considera e reaviva a cultura dos indivíduos 

nela envolvidas, incluindo alunos e educadores, fazendo com que a bagagem cultural de cada 

um seja respeitada e esteja presente no decorrer de todos os trabalhos.  

 

Esse levantamento contribuiu para construirmos a base teórica do estudo, em que elegemos os livros 

publicados pela profa. Maria da Glória Gohn autora que vem desenvolvendo estudos e produzindo 

sobre a temática no Brasil, considerada uma referência na área. De acordo com Gohn (2011, p. 111) 

a educação não formal são movimentos organizados por entidades não governamentais, ou 

seja, por associações sociais, que visam o coletivo e uma educação para a cidadania, que vise o 

aprendizado por meio de situações problemas e vivenciadas pelo individuo no seu cotidiano. 
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[...] “ essas ações ocorrem fundamentalmente no plano da comunicação verbal, oral, carregadas 

de todo o conjunto de representações e tradições culturais que as expressões orais contém.”  

 

Um ponto de desafio esteve em envolver o grupo que ficou responsável pela pesquisa em periódicos 

impressos que demorou a realizar o levantamento da pesquisa, algo que prejudicou a análise dos dados 

como também o desempenho na disciplina. Suas ações tiveram como estímulo o resultado nas 

avaliações, ou seja, precisavam de “notas” para serem aprovados na disciplina e consequentemente 

viabilizar a conclusão do curso. 

 

No primeiro momento da pesquisa, foram encontradas 40 dissertações, trabalhos selecionados apenas 

pelo título e pelos resumos, disponíveis nos site da Capes, do Ibict e do Domínio Público, sendo que, 

somente no Ibict conseguimos ter acesso à obra completa. Nesse referido site, foram selecionadas 05 

dissertações para análise, conforme o quadro apresentado abaixo: 

 

Quadro1 – Dissertações em todas as áreas do conhecimento  

ANO                                                              DISSERTAÇÃO 

1990 0 

1991 0 

1992 0 

1993 0 

1994 0 

1995 0 

1996 0 

1997 0 

1998 0 

1999 0 

2000 0 

2001 0 

2002 0 

2003 0 

2004 0 
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2005 0 

2006 0 

2007 02 

2008 01 

2009 02 

2010 0 

2011 0 

Fonte: (IBICT) 2011 

 

 Quadro 2 - Distribuição das 5 pesquisas, por instituição de  Ensino Superior (IES), Nível de 

Mestrado. 

 

Instituição Quantidade de pesquisas 

Universidade Estadual de Campinas 

 

01 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 02 

Universidade Federal de Uberlândia 01 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

 

02 

Fonte: banco de teses da (IBICT) 2011 

 

Diante do exposto destaca-se que na Universidade de Ponta Grossa no Paraná foi encontrado duas 

dissertações que se referem a educação não formal. Já as demais Universidades e Faculdades 

encontram apenas uma dissertação que abordam o tema. 

Para ratificar a importância da proposta de trabalho, segue abaixo o depoimento dos discentes 

participantes.  

 

Depoimento dos discentes 

Para demonstrar as contribuições do projeto de ensino desenvolvido na disciplina Educação Não 

Formal que através da pesquisa como principio formativo e educativo buscou-se contribuir com uma 

aprendizagem de qualidade social. Para Demo (2001, p.43-44). 
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Nesse sentido, o que faz da aprendizagem algo criativo é a pesquisa, porque a submete ao teste, 

à dúvida, ao desafio, desfazendo tendência meramente reprodutiva. Aprender, além de 

necessário sobretudo como expediente de acumulação de informação, tem seu lado digno de 

atitude construtiva e produtiva, sempre que expressar descoberta e criação de conhecimento, 

pelo menos a digestão pessoal do que se transmite. Ensinar e aprender se dignificam na 

pesquisa, que reduz e/ou elimina a marca imitativa.  

 

Considerando a citação acima, apresentamos o depoimento dos alunos e alunas que participaram da 

referida pesquisa com o sentido de demonstra como foi seu percurso formativo e de que forma a 

metodologia adotada contribuiu com o aprendizado. 

 

Em relação às dificuldades 

 

No decorrer da pesquisa tivemos pequenas dificuldades, a principal delas foi o acesso aos  

materiais disponibilizados, como abrir os links, pois, não deparamos com essa forma de 

trabalho, em usar teses em nossos trabalhos e nem da forma que foi proposto à pesquisa, por 

orientação da professora, tornando este trabalho desafiador. (Grupo de Teses) 

 

É válido ressaltar que no desenvolvimento deste trabalho, tivemos grande dificuldade na 

pesquisa, devido a falta de acervo na biblioteca, acesso restrito aos meios eletrônicos da 

instituição que estudamos. Outro aspecto a considerar é que por tratar de uma temática nova, 

existem poucos livros editados a cerca do assunto da pesquisa que era a Educação Não 

Formal no Brasil, a partir da década de 1990. Ressaltamos ainda a não existência de livrarias 

em nosso município, o que dificultou a aquisição dos livros pesquisados. (Grupo de Livros) 

 

Assim, no início do trabalho tivemos muitas dificuldades de compreender o que nos era 

proposto, ainda que recebêssemos orientações semanais. Porém, elas não se apresentaram 

como empecilhos a ponto de impedir a conclusão dessa pesquisa. (Grupo Dissertações) 

 

Em relação às contribuições para a formação 

Esse estudo vem acrescentar contribuições para nossa aprendizagem, tais, como a interação do 

grupo, trabalho coletivo, apoio e orientação da professora nessa primeira parte da pesquisa, 

tirando nossas dúvidas, sem esquecer-se da buscar por obras que contribuíssem para nosso 
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Trabalho de conclusão de curso (TCC) e artigos de outras disciplinas e a importância em 

termos mais recursos para estudar, encontrado obras que infelizmente não estão 

disponibilizadas em nossa biblioteca, na universidade.(Grupo de Teses) (Grifo nosso) 

 

Foi evidenciado que o tema deve ser mais pesquisado e que foi enriquecedor o convite a esta 

pesquisa, já que pudemos definir o que é Educação Não Formal e a importância da ONGs, que 

é o suporte para o desenvolvimento deste tipo de educação. (Grupo responsável pelos livros). 

 

A proposta diferente de pesquisa da nossa professora de educação não formal, que consistia em 

descobrir o significado da temática da disciplina, foi ao mesmo tempo instigante e 

revolucionária. (Grupo responsável pelas Dissertações). 

 

Sobre os conhecimentos construídos 

Pudemos constatar que, a educação não formal se difere da educação formal em quesitos como: 

tempo, local específico, organização curricular (sequencia de atividades, sistema 

classificatório, seriação), conforme predomina no segundo tipo. A educação não formal busca a 

formação política e cidadã de um determinado grupo, buscando formar a consciência do seu 

agir social, a sua leitura de mundo, a formação do indivíduo para a vida (capacitação para o 

trabalho). Também é característica da educação não formal lutar pelos direitos civis, ensinar o 

respeito às diferenças (raciais, religiosas, culturais, etc.), a formação do pensamento coletivo e 

solidário. A pesquisa nos mostrou pontos interessantes da educação não formal, haja vista que, 

trata-se de ações de entidades não-governamentais, como ONGs, sindicatos entre outras. Ela 

está diretamente preocupada com a formação da humanidade. Tanto que, busca promover a 

inclusão social, nesse caso, apontada pelo nosso grupo como direito de cidadania, respeito ao 

outro, e orientação para a prática social. (Grupo Dissertação) 

 

Considerações Finais 

Conforme afirmou a maioria dos grupos, o desenvolvimento dessa pesquisa foi um desafio, mas ao 

mesmo tempo desafiante. A questão principal que nos foi colocada aponta para a necessidade de 

realização de pesquisa associada ao ensino, pois foi possível perceber o desenvolvimento dos alunos 

no decorrer do trabalho, algo que possibilitou que os mesmos fossem avaliados de forma processual, 

vislumbrando uma aprendizagem que contribuísse não só com a formação acadêmica como também 

profissional. 

Do ponto de vista acadêmico foi possível verificar a falta de experiência em atividades de pesquisa, 

mesmo considerando serem alunos no último ano do curso. Enquanto egressos, verificamos que, pelo 
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menos, um integrante de cada grupo, deu continuidade aos estudos, agora em curso de especialização 

lato senso.  

Desafio que é colocado à instituição em seu quefazer universitário, pois, conforme demonstrado no 

início do texto, a Universidade brasileira, deve integrar de forma indissociável, o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Os depoimentos dos alunos podem servir como informações importantes para a avaliação 

institucional, momento esse, significativo para repensar o funcionamento da instituição tanto do ponto 

de vista da gestão quanto pedagógico. Contribuindo para que possamos romper com posições 

conservadoras e retrogradas baseadas em concepções tradicionais presentes em propostas educacionais 

que não visam uma formação crítica e emancipatória. 

Tem como objetivo contribuir também com a perspectiva de uma formação que visa formar apenas 

para o mercado de trabalho, sem que a preparação para a cidadania se faça presente. 

Por fim, verificamos que a proposta em questão pode impactar de forma significativa no cotidiano de 

atuação dos egressos do curso, quando através da pesquisa, na educação básica, os ex-alunos da 

graduação do curso de Pedagogia da UEMS possibilitem aos pequenos um aprendizado de qualidade. 
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