
 

 

892 

Simposio: RENOVAÇÃO PEDAGÓGICA NAS RELAÇÕES 
UNIVERSIDADE-ESCOLA BÁSICA: DESAFIOS PARA 

PROFESSORES FORMADORES DE PROFESSORES PARA 
ESCOLA 

Coordinación: Fernandes Barboza, Cleoni Maria 
 

Resumen 
Este simpósio envolveu quatro universidades, sendo duas públicas federais: 
Universidade Federal de Pelotas e Universidade Federal de Santa Maria, duas 
comunitárias: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó, sendo esta universidade – UNOCHAPECÓ – 
localizada no estado de Santa Catarina. Utilizamo-nos de uma metáfora – teia de 
relações entre Universidade e Escola Básica para visibilizar as dimensões 
historicopolítica, social e cultural, as quais envolvem a discussão: campo da formação e 
campo profissional: possibilidades de vivência de processos democratizantes; 
fortalecimento da compreensão de educação de qualidade na Educação Básica e na 
interação entre o Programa de Pós-Graduação e o Curso de Graduação. Momentos e 
movimentos em seus múltiplos fios que se entrelaçam na busca da renovação 
pedagógica para problematizar a docência universitária, neste caso, de professores 
formadores de professores para a Escola Básica como um fenômeno social e um 
exercício profissional de responsabilidade cidadã. Buscamos produzir uma cultura de 
parceria, fundada na finalidade ético-existencial da humanidade do ser humano, sem 
hierarquias de quem sabe e de quem não sabe, valorizando a existência de diferentes e 
múltiplos saberes.   Em tempos de intolerância e de um presentismo, os quais vem 
silenciando vozes de diferentes lugares e de condições precárias de vida com dignidade 
humana, este grupo de pesquisa investiu em diferentes espaços de discussão filosófica 
e epistemológica para atender a questões pedagógicas e políticas no urgente processo 
de renovação pedagógica. Renovação pedagógica como um processo intencional e 
crítico de superação do tecnicismo, do pragmatismo, da negação da técnica e do 
voluntarismo presentista das contingências cotidianas presentes na universidade e na 
escola básica. Trata-se de compreender o conhecimento com rigor epistemológico e 
ético em uma ruptura paradigmática com a racionalidade cognitiva-instrumental, 
envolvendo três dimensões em busca de outra episteme: na compreensão de 
conhecimento, ciência e mundo balizado pela decisão política de justiça social; na 
superação do conhecimento como conteúdo estático, isolado das condições históricas e 
culturais; na perspectiva de outras formas de ensinar e aprender – na superação do 
individualismo e assentada na construção social e pedagógica da historicidade do 
conhecimento. A tessitura dessas ideias foi mediada pelo diálogo humano entre as 
autoras como condição de diálogos epistemológicos, o que favoreceu a análise da 
realidade vivida e por viver em suas ações e contradições, numa constatação crítica de 
dificuldades e de possibilidades. A teia foi e está sendo tecida com múltiplos fios. 
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APORTACIÓN 1 

Silveira Nascimento, Denise. Universidade Federal de Pelotas 
 
Resumen 
Na presente comunicação, trago o estágio curricular supervisionado como espaço 
formativo e não, numa visão reducionista de um conjunto de métodos e técnicas 
neutros, descolado da realidade, passo a considerá-lo como uma experiência de 
aprendizagem que contribui para a instituição de sujeitos, identidades e sentidos 
dentro da escola de educação básica e da universidade, construindo um amálgama que 
poderá ser um referente na Pedagogia Universitária. 
 
Introducción 
Pesquisar a formação docente tem sido uma referencia em nosso grupo de pesquisa1. 

Dessa forma ao ocupar espaços de coordenação de uma licenciatura e posteriormente 

convivendo com os estágios curriculares supervisionados, retomo princípios da minha 

tese de que havendo um espaço conjunto Escola de Educação Básica2  e Universidade, 

em muito se poderá avançar na formação de professores, tanto a inicial como a 

continuada e, ao permanecer com os futuros professores vivenciando seus estágios e 

na  ausculta dos docentes da Educação Básica que os acompanham,  percebo  uma 

dimensão fundante para a Pedagogia Universitária(MOROSINI, 2006), ou seja,   estar 

entre a utopia e a realidade,  entrelaçando esses espaços de  ensino e de 

aprendizagem.  

Com essa perspectiva, o objetivo desse recorte de pesquisa é o de auscultar os sujeitos 

do processo formativo, ou seja, os professores da educação básica e os futuros 

professores (estagiários), buscando uma compreensão sobre a forma como ocorrem os 

movimentos basilares e integrados da/na construção coletiva da formação. 

 

Marco teórico 
Em Vieira Pinto (1969, p. 3), encontramos uma possível interpretação para a 

importância de tais fatos para a pesquisa científica, quando o autor anuncia que 

[...] qualquer que seja o campo de atividade  que o trabalhador científico se 

aplique, a reflexão sobre o trabalho que executa, os fundamentos existenciais, 

os suportes sociais e as finalidades culturais que o explicam, o exame dos 

problemas epistemológicos que a penetração  no desconhecido do mundo 

objetivo suscita, a determinação da origem, o poder e limites da capacidade 

perscrutadora da consciência, e tantas outras questões deste gênero, que se 

                                                      
1
 Grupo de Pesquisa  Formação Docente da Faced/PUCRS 

 
2
 No Brasil a Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. O 

objetivo da Educação Básica é assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores 

[LDBEN Art. 21 e 22]. 
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referem ao processo da pesquisa científica e da lógica da ciência, não podem 

ficar à parte do campo de interesse intelectual do pesquisador, que precisa 

conhecer a natureza do seu trabalho, porque este é constitutivo da sua própria  

realidade individual. 

Reconhecendo a importância de desenvolvermos a consciência da natureza do nosso 

trabalho, retomamos a reflexão como um exercício fundamental. E, no contrapelo 

(Benjamim, 1995) dessa discussão, percebemos que a formação de professores como 

intelectuais reflexivos nem sempre tem espaços nas instituições formadoras. 

 

Metodología 
Percebo que organizar essa parte do texto sobre as opções metodológicas, significa 

criar um lugar para aquilo que é “uma construção estratégica, que articula teoria e 

experiências para abordar o objeto” (Caria, 2003, p.9), ou seja, uma metodologia. 

Penso que, por isso, a abordagem da pesquisa não é independente dos nossos modos 

de conhecer e, assim, a proposta de investigação nasce de uma ideia e a metodologia é 

um modo de trabalhar essa ideia, em busca daquilo que se quer conhecer.  

Dessa forma, essa etapa do texto procura dar a conhecer o percurso feito, que nem 

sempre foi o planejado para a produção desse conhecimento, em um processo nada 

linear e que resulta de um encontro com visões de mundo, culturas, posições 

epistemológicas e ontológicas e, sobretudo, com o inédito viável (Freire, 1992), que 

pode proporcionar movimentos de renovação na pedagogia. 

Adoto a metodologia de cunho qualitativo, caracterizando-se por um estudo de caso 

(Silveira, D. Fernandes, C., 2006, p.454) que pretende analisar as percepções que os 

sujeitos apresentaram nas entrevistas narrativas, conforme os estudos de Muylaert et 

all (2014), que sustentam as entrevistas narrativas como ferramentas não 

estruturadas, visando a profundidade de aspectos específicos, a partir das quais 

emergem histórias de vida.  

Os autores defendem que há nas entrevistas narrativas características de uma forma 

artesanal de comunicação, sem a intenção de transmitir informações, mas conteúdos a 

partir dos quais as experiências possam ser comunicadas, pois para Walter 

Benjamin(1995,p.42) “O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os 

grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 

aconteceu pode ser considerado perdido para a história”.   

Conforme o autor, no processo narrativo o sujeito encontra-se implicado nos eventos 

e acontecimentos evocados. E, nas entrevistas narrativas há a consideração de que 

nossa memória é seletiva, ou seja, o importante é o que a pessoa registrou de sua 

história, o que experienciou, o que é real para ela e não necessariamente os fatos em 

si. 

Com essas considerações, para a análise das narrativas me apoiei nos princípios da 

Análise Textual Discursiva que é uma abordagem permite chegarmos em categorias a 

partir de dados já existentes ou das narrativas geradas através das entrevistas, 

segundo Moraes e Galiazzi (2006). 
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 Com esse olhar, apresento na sequência desse texto, algumas narrativas, na 

perspectiva de Walter Benjamin, que ocorreram  quando conversei com os professores 

da Escola de Educação Básica que recebem nossos estagiários em seus espaços de 

trabalho e permitem que esses futuros professores participem de todas as suas 

atividades. E, nesse sentido, Correia (1999, p.6) pondera sobre essa experiência de 

docência, que é exigida atualmente, dizendo-nos que 

não pode ser dissociada do exercício do trabalho; tudo depende [...] da 

capacidade de se utilizar os acontecimentos[...] como ocasiões de aprendizagem, 

de experimentação e de enriquecimento do repertório das ações eficazes. Não 

basta, pois, ligar a formação ao trabalho: é necessário integrá-la no próprio 

trabalho para que este possa ser interrogado e problematizado, em suma 

transformado. 

Com essa perspectiva, considero de extrema importância a observação feita pelo autor 

quanto ao fato da formação estar integrada ao trabalho dos professores, de tal 

maneira que a busca dos sentidos3 da docência possa ser a constituição de uma 

condição de formação por esse trabalho. E, nesse sentido retomo a narrativa de uma 

professora, juntamente com a diretora da escola e de uma das supervisora 

pedagógica, que durante um de nossos encontro de formação continuada relatam 

sobre o “barulho” da/na sala de aula durante a produção de trabalhos de geometria 

dos fractais, que associam matemática e educação artística: 
 

O que disse a Professora: [...] eu gosto de uma escola que vibra e que esta com 

pessoas vivas e, gente viva faz barulho; nas minhas aulas todos participam e faço 

questão de dizer e mostrar para os alunos o que estou apresentando e porque 

estamos fazendo. E, essa atividade que tu viu exposta no saguão deu muito barulho e a 

diretora e a supervisora com a estagiária estavam junto comigo. 

A narrativa da Diretora: essa é a maneira de fazer docência, mesmo que não haja uma 

teoria explícita para o que estamos fazendo, nos buscamos uma compreensão para 

esses fatos que ocorrem quando ousamos e fizemos coisas diferentes. Eu acompanho 

algumas vezes porque nem todos os professores entendem essa “bagunça” e, até 

aproveito esse momento que estamos quase todos aqui para, dizer ao grupo, que todo 

esse trabalho tem um sentido e, assim ela ganha um significado para nossos 

estudantes. Para eles o barulho ou bagunça é participação. 

 As palavras Supervisora: eu digo para eles que não gosto da matemática porque não 

vejo sentido nisso tudo e, lamento não ter sido aluna da professora, pois agora eu 

estou entendendo mais e gosto do trabalho e digo para a estagiária que aproveite tudo 

e trabalhe junto, pois esta metodologia dá certo. 

Continuação da narrativa da Professora: aproveito esse momento para me desculpar 

com todos vocês, mas não sei e não acredito em outra forma do trabalhar, sempre 

reconstruo os temas com meus alunos e, a preocupação em expor os trabalhos na 

escola é uma forma de expressar que essa proposta tem tudo para dar certo e que 

                                                      
3
 O termo “sentido”, neste texto, está fundado na idéia de Marilena Chauí: “O mundo suscita sentidos e 

palavras, as significações levam à criação de novas expressões lingüísticas, a linguagem cria novos 

sentidos e interpreta o mundo de maneiras novas” (CHAUÍ, M. 2000, p. 149). 
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cada aluno é único, por isso todos as folhas expressam pensamentos diferentes. 

Muitas vezes a minha grande dificuldade é entender tudo; muita coisa que acontece 

eu não sei explicar. Por isso peço a ajuda e compreensão do grupo.  

Nesses recortes de narrativas das professoras, dentre outros, podemos perceber 

depoimentos relevantes de áreas diferentes, que realçaram a importância da leitura 

das condições que geraram nosso jeito de estar na Escola – e como podemos tentar 

mudar, se não concordamos. O uso de cartazes para reunir as ideias selecionadas e, 

posterior exposição pelos corredores da escola – que transformou esse espaço em 

uma galeria de conhecimentos – acessível a todos os sujeitos dessa comunidade 

escolar, para que se realizem trocas de saberes e de interpretações. 

 

Resultados 
Os resultados mostraram-se promissores pois quando realizei visitas na escola, com 

todos os universitários que realizariam estágio no próximo período letivo. Eles leram 

os cartazes e comentavam que: “estudamos esses sociólogos em Fundamentos; eles 
estudam como nós”4. Percebemos na fala dos futuros professores a valorização dessa 

escola pública, não só porque estudam os mesmos teóricos, mas pelo fato de que os 

professores que trabalham esses temas mostraram-se no mesmo nível dos professores 

da universidade, pela forma de abordagem que fizeram e que os cartazes 

expressavam. 

 

Conclusiones 
Naquela situação, na condição de professora formadora e pesquisadora, percebi o 

quanto os futuros professores passaram a valorizar aquela escola e os docentes da 

educação básica, pois além de encontrarem os mesmos teóricos trabalhados na 

universidade, perceberam que a forma de abordagem era muito próxima da forma 

como eles receberam esse conteúdo. Nesse cenário, considero mais uma vez, o 

sentido que as teorias passam a ter para os futuros professores e, o significado da 

formação continuada para os professores dessa escola, que se sentem valorizados 

quando os universitários reconhecem seu trabalho. 

Acredito que a relação estabelecida merece muitas outras analises pela densidade que 

apresenta o que parece reforçar a tese inicial. E, também, pelos objetivos da pesquisa 

com a inserção na Escola e a prática como componente curricular através de um 

diálogo epistemológico (Fernandes, 2004) entre formação específica e formação 

pedagógica. E, assim, compreender a construção histórica do conceito de 

epistemologia da prática alicerçada na relação teoria-prática-contexto sociocultural, e 

os pressupostos que sustentam essa construção. 
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4
 Disciplina de todos os cursos de licenciatura, que se realiza na Faculdade de Educação e o nome 

completo é Fundamentos Sócios Históricos Filosóficos da Educação. 
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APORTACIÓN 2 

Correa de Lacerda, Mírian Pires. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul 

 
Resumen 
Este artigo, recorte de uma pesquisa, busca investigar a partir do olhar dos jovens 
estudantes do Curso de Pedagogia, a contribuição das atividades de Prática de Ensino, 
Estágio Curricular Supervisionado e Seminários Integradores para a formação inicial 
dos jovens estudantes em Pedagogia na perspectiva da renovação pedagógica.  
Quanto à metodologia optou-se por utilizar os dois tipos de pesquisa: a pesquisa 
quantitativa e a pesquisa qualitativa pelas características das questões norteadoras do 
estudo. Acredita-se que esta investigação poderá contribuir para a qualidade dos 
Cursos de Licenciatura em Pedagogia, em suas múltiplas possibilidades e, em especial, 
no que tange a formação inicial de professores, bem como com a produção de 
conhecimento sobre a formação inicial a partir da escuta aos licenciandos em 
Pedagogia em relação aos processos de sua inserção profissional. 
 
Introducción 
Este artigo é um recorte de uma pesquisa em andamento que busca investigar, a partir 

do olhar dos jovens estudantes do Curso de Pedagogia, a contribuição das atividades 

de Prática de Ensino, Estágio Curricular Supervisionado e Seminários Integradores para 

a formação inicial dos jovens estudantes em Pedagogia.  

A formação inicial de professores tem sido objeto de estudos e exige análises 

permanentes sobre sua configuração e sobre suas práticas, situadas 

historicamente no panorama das políticas públicas e nos processos de 

operacionalização dessas políticas. A formação e suas implicações de identidade 

não se constituem em um constructo arbitrário, elas decorrem de uma 

concepção de educação e de mundo, que mediados pelo trabalho com o 

conhecimento, como categoria fundante das relações pedagógicas, humanas e 

socioculturais, possibilitam o ato educativo. (FERNANDES, 2013, p.6) 

 

Marco teórico 
Em maio de 2006 foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia pela Resolução CNE/CP Nº1 de 15 de maio de 2006 ficando definido que a 

formação a ser oferecida neste curso deverá abranger a docência, a gestão, a pesquisa, 

a avaliação de sistemas e instituições em geral e a elaboração, execução e 

acompanhamento de programas e atividades educativas.  

 Interessa destacar que uma outra concepção para o Curso de Pedagogia se 

esboça já não mais restrita ao docente para educação infantil e anos iniciais, mas um 

profissional capaz de concretizar a necessária articulação entre a docência, a produção 

de conhecimento na área da educação e a gestão educacional. Interessa aqui, 
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alinhadas Aguiar et al, (2006, p. 830) trazer o sentido atribuído à docência nas DCNs 

Pedagogia a qual “não é entendida no sentido restrito do ato de ministrar aulas. 

Docência é ampliado, uma vez que se articula à ideia de trabalho pedagógico, a ser 

desenvolvido em espaços escolares e não-escolares[...]”.  

 A partir da promulgação das Diretrizes Curriculares importantes mudanças ocorreram 

no curso. Entre elas a obrigatoriedade de que sejam cumpridas, minimamente, 3200 

h/a de efetivo trabalho acadêmico assim distribuído: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização 

de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e 

centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, atividades 

práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos;  

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

 III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas 

de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. 

(Art. 7, DCNs Curso de Pedagogia 2006)  

 

Essas alterações que convocam à metaaprendizagens propiciam tempos e espaços 

para que questões ainda não abordadas possam ser trabalhadas durante o percurso 

formativo. 

Foi evidente o esforço em assegurar novos espaços formativos que são mais 

estimulantes, mais complexos, mais exigentes no que tange à articulação teórico 

prática, ao diálogo interdisciplinar, ao desenvolvimento de habilidades profissionais e 

de atitudes éticas, políticas e cidadãs. A inserção do acadêmico, desde os primeiros 

semestres de estudo, em situações de observação e práticas de ensino revelam-se 

mobilizadoras para a aprendizagem e, na medida em que são momentos planejados e 

avaliados constituem-se em poderosos elementos que instigam a docência.  

A construção da professoralidade não acontece de forma homogênea. Envolve 

tempos, espaços, experiências e investimentos tanto individuais quanto sociais que, à 

semelhança de um mosaico, comporta arranjos diferenciados.  

Este estudo parte de uma indagação acerca de quem são os jovens estudantes de 

Pedagogia e toma em questão as suas acerca dos seus percursos formativos, 

especialmente, a partir da implantação das Diretrizes Curriculares nacionais.   

Conhecer os jovens que escolhem o Curso de Pedagogia, a partir do olhar do estudante 

vai ao encontro do compromisso com uma formação diferenciada, voltada ao 

atendimento suas demandas e necessidades. Crenças, valores, modo de pensar, 

expectativas e necessidades compõem o cenário desta pesquisa, que perpassará a 

dimensão quantitativa, incorporando o universo dos significados das experiências 

desses jovens acadêmicos para que estes possam sentir-se reconhecidos e 

protagonistas neste processo de investigação.  

Por acreditar que é da exaustiva descrição do que acontece atualmente é que me 

habilito a extrair o processo vital que faz o grupo ser o que é, assumo como 
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problematização deste estudo: Quem são os jovens estudantes de Pedagogia e como 

percebem a articulação das atividades de Prática de Ensino, Estágio Curricular 

Supervisionado e Seminários Integradores na reformulação curricular da Licenciatura 

em Pedagogia ao longo do percurso formativo, após a Resolução CNE/CP Nº1 de 15 de 

maio de 2006? 

 

Metodología 
Quanto à metodologia optou-se por utilizar os dois tipos de pesquisa: a pesquisa 

quantitativa e a pesquisa qualitativa pelas características das questões norteadoras do 

estudo.  

A metodologia a ser utilizada, na primeira etapa desta investigação pode ser 

caracterizada como quantitativa já que é reconhecida pela sua importância em 

trabalhos de grande espectro, especialmente quando se trata de levantamentos de 

dados gerais e estatísticos. A segunda etapa da pesquisa será qualitativa. Sabe-se que 

o objetivo de um estudo qualitativo é o de melhor compreender o comportamento e a 

experiência humana em meio às complexas relações que acontecem na realidade. 

De acordo com dados do e-mec o Rio Grande do Sul tem 67 Instituições, que oferecem 

o Curso de Pedagogia. Destas, 49 oferecem cursos na modalidade presencial e 26 

oferecem cursos a distância. Considerando que o estudo demanda a realização de 

Grupos Focais, Observação Participante e aplicação de Questionário Individual, opta-se 

por tomar como universo, apenas aquelas Instituições que Cursos de Graduação 

Presenciais, ou seja, 49. Destas quarenta e nove de acordo com sua organização e 

respectivas prerrogativas acadêmicas, temos no Rio Grande do Sul: I - 20 Faculdades; II 

- 03 Institutos Superiores de Educação; III - 05 Centros universitários; IV - 02 Institutos 

Federais; V - 19 Universidades. A amostra para este estudo será composta por 5 

Cursos, o que corresponde a 10% do total dos que são presenciais.  

Trata-se de um estudo do tipo etnográfico conforme ensinam André e Ludke (1986) e 

André (2008) por entender que a investigação tipo etnográfica irá possibilitar 

investigar a contribuição das atividades de Prática de Ensino, Estágio Curricular 

Supervisionado e Seminários Integradores para a formação inicial dos de estudantes 

de Pedagogia a partir da emergência de uma nova configuração cultural na qual o 

processo de construção de si, passa a ser mediado pela coexistência de distintas 

instâncias produtoras de valores e referências culturais. Serão utilizadas três 

estratégias para coleta dos dados  que, acredito, abarcam a complexidade de aceder às 

significações a respeito da formação inicial de professores: a observação participante 

do contexto, o questionário autoaplicável aos acadêmicos para conhecer quem são os 

jovens estudantes de Pedagogia no que tange a aspectos socioeconômicos culturais e 

crenças, o grupo focal que investigará especificamente como os jovens estudantes 

percebem a articulação entre as Práticas de Ensino , o Estágio Curricular 

Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Resultados 
Proponho-me a apresentar alguns dados referentes a caracterização dos acadêmicos 

matriculados na Licenciatura em Pedagogia em uma Faculdade, localizada em uma 
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cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul com forte vocação para indústria 

têxtil e moveleira.  

Esta unidade acadêmica tem 90 estudantes. Destes, 38 se dispuseram a participar do 

estudo, o que corresponde a 41% dos estudantes.  Destes, 97,3% são mulheres.Este 

dado corrobora os achados de Ferreira e Carvalho (2006), Gutierrez et al (2012) e 

Lacerda et al (2014), que o número de mulheres que procuram cursos de formação de 

professores, principalmente nos níveis da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, é maior do que o número de homens.  

Com relação à faixa etária 56,7% dos acadêmicos têm entre 18 e 20 anos, 21,6% entre 

21 e 24 anos, e 21,6% entre os 25 e 29 anos. Com relação à etnia 13,5% auto declaram-

se pardos e 84,5% brancos. Tais achados apontam para uma maior dificuldade de 

jovens que pertencem a minorias étnico-raciais ingressarem na Educação Superior. Dos 

38 respondentes 73,6% são solteiros, 7,8% são casados, 2,7% são divorciados e 15,7% 

estão em união estável. A maioria, 76,3%, frequentou apenas Escolas Públicas durante 

a Educação Básica, sendo apenas 2,6 % frequentou, no Ensino Médio, a Educação de 

Jovens e Adultos.  

Chama atenção o fato de que 2,6% declara que não estuda diariamente, 7,8% ocupa 

menos de uma hora por dia estudando, 57,8% dedicam até cinco horas diárias ao 

estudo. Entre os que trabalham, 86,4 % tem uma jornada diária de seis a dez horas. E, 

contrastando com os discursos sobre a presença das atividades esportivas na vida dos 

jovens, 60,5% dos que participaram deste estudo não praticam nenhuma atividade 

física. Dos respondentes 60,5% acessa diariamente as Redes Sociais. Entretanto, 

excluídas as leituras obrigatórias, 10,5% diz não ler nenhum livro e 42,1% declara ler 

de um a três livros durante um ano.Com relação a renda mensal 52,6%situa-se na faixa 

de até um salário mínimo mensal. Para 73,6% o trabalho é uma necessidade e 65% vê 

no trabalho fonte de autorrealização. 

 

Conclusiones parceales 
Os dados apontam para uma mudança no perfil dos acadêmicos que optam pelo curso 

de Pedagogia. Mais jovem, dispondo menos tempo para realizar leituras e para 

estudar.  Um estudante que vê o trabalho mais como necessidade do que auto 

realização corroborando estudos (Pais 2001), (Ipea 2013) que mostram serem os 

jovens quem têm trabalhos precarizados  com altas jornadas e baixos salários. 

A chegada de um novo contingente de alunos a educação superior com outras 

características, muitos deles pertencentes a segmentos sociais que, por longo tempo 

viram negada a sua possibilidade de ascender a esse nível de ensino, exige que não só 

reconheçamos a sua diversidade como busquemos novas estratégias para alcançar os 

resultados desejados.  

A Instituição em tela já vem fazendo realizando esforços para superar algumas 

dificuldades encontradas especialmente no que tange a criar espaços para que, desde 

o primeiro semestre, os alunos tenham oportunidade de integrar-se em um Projeto de 

Curso que viabiliza um currículo integrado. No qual a articulação entre as Práticas de 

Ensino, o Estágio Curricular Supervisionado e o TCC são uma possibilidade. 
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