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RESUMO

Este artigo reflete sobre o perfil dos ingressantes no curso de Licenciatura em Pedagogia de uma Universidade pública do estado da
Bahia, no ano de 2019, tendo como objetivo delinear um perfil parcial dos estudantes do referido curso que chegam à Universidade
pesquisada. Utilizou-se para a recolha de dados o questionário com questões fechadas com trinta e dois estudantes iniciantes do curso.
Os apontamentos teóricos baseiam-se nas contribuições de Gatti e Barretto (2009), Gatti (2010), Souza (2011), Lima e Vasconcelos
(2008) e Saviani (2007). Dentre outros resultados apontados na pesquisa, destacamos que 90,7% dos estudantes estão inseridos na
faixa etária entre 18 a 24 nos de idade, 75% possui renda familiar de até 3 (três) salários mínimos e são oriundos de família com baixa
escolaridade e um percentual de 37,6% é formado por estudantes trabalhadores.

Palavras-chave: Pedagogia, Perfil dos Estudantes, Formação Docente.

RESUMEN Este artículo reflexiona sobre el perfil de los graduados en el curso de Pedagogía de una universidad pública del Estado
de Bahía, en el año 2019, con el objetivo de delinear un perfil parcial de los estudiantes del curso referido que ingresan a la
Universidad investigada. Para la recolección de datos, el cuestionario con preguntas cerradas se utilizó con treinta y dos estudiantes
principiantes. Las notas teóricas se basan en las contribuciones de Gatti y Barretto (2009), Gatti (2010), Souza (2011) y Saviani
(2007). Entre otros resultados señalados en la encuesta, destacamos que el 90.7% de los estudiantes están en el grupo de edad entre 18
y 24 años, el 75% tiene un ingreso familiar de hasta 3 (tres) salarios mínimos y provienen de familias con baja educación y 37.6% son
estudiantes que trabajan. Palabras clave: pedagogía. Perfil del estudiante Formación del profesorado.
ABSTRACT This article reflects on the profile of the graduates in the Pedagogy Degree course of a public university of the State of
Bahia, in the year 2019, aiming to delineate a partial profile of the students of the referred course coming to the researched University.
For data collection, the questionnaire with closed questions was used with thirty-two beginning students. The theoretical notes are
based on the contributions of Gatti and Barretto (2009), Gatti (2010), Souza (2011) and Saviani (2007). Among other results pointed
out in the survey, we highlight that 90.7% of students are in the age group between 18 and 24 years old, 75% have a family income of
up to 3 (three) minimum wages and come from families with low education and 37.6% are working students. Keywords: Pedagogy.
Student Profile. Teacher training.
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REFLEXÕES INICIAIS

O presente artigo apresenta o resultado de pesquisa que objetivou delinear um perfil parcial dos estudantes ingressantes do curso de
Licenciatura em Pedagogia de uma Universidade do estado da Bahia no ano de 2019. Para tanto, buscou-se analisar os dados[i]
relacionados à faixa etária dos estudantes, renda mensal da família, trabalho, carga horaria de atividade remunerada, escolaridade dos
pais e mães, número de livros lidos por ano, frequência da leitura de jornais, conclusão do Ensino Médio, esfera do estabelecimento
que cursou o Ensino Médio, atividades artístico-culturais preferidas, razão pela escolha do curso de Licenciatura em Pedagogia,
pretensão em ser professor(a) e expectativa profissional futura com o curso de Pedagogia.

Este levantamento possibilitou compreender quem são esses sujeitos e vislumbrar o perfil dos estudantes ingressantes do curso de
Licenciatura em Pedagogia. Tenciona um olhar cuidadoso para a instituição formadora dos novos(as) Pedagogos(as), uma vez que
estudar o público-alvo, conforme destaca Saviani (2007), contribui de forma significativa para ajudar na definição do perfil
institucional, além de trazer indicações importantes sobre sua relevância social. Nas suas palavras elucida: “A busca de informações
sobre o alunado será, pois, um elemento importante na reconstrução histórica das instituições escolares” (p. 25). Ou seja, “[...] trata-se
de formular a questão: a quem se destina a instituição que estou me propondo a reconstruir e que resultados ela pretende atingir com a
ação empreendida?” (SAVIANI, 2007, p. 25)

Por serem os cursos de Licenciatura de fundamental importância pelo compromisso de formar professores(as) para atuação na
educação básica, tornam-se bastante desafiadores, tendo em vista as especificidades nas suas diferentes áreas de abrangência. O curso
de Licenciatura em Pedagogia, apesar da pouca concorrência para inserção, carece ampla dedicação para conquista de competências
necessárias no processo formativo de modo que possa atuar de forma qualificada nas escolas ou espaços não escolares, seja no âmbito
do ensino, da pesquisa ou da gestão.

É diante de todos os desafios apresentados na formação do(a) Pedagogo(a) e demais cursos de Licenciatura que é extremamente
necessário o diálogo com os estudantes que estão inseridos, a fim de identificar o perfil do público que pretende se dedicar na área para
potencializar as pesquisas e ações pedagógicas. Além disso, como defendem Lima e Vasconcelos (2008) contribuir qualitativamente
para o avanço nos cursos de Formação de Professores e a atuação destes profissionais no cotidiano escolar.

No âmbito metodológico, a pesquisa se caracteriza como de caráter qualitativo, apoiada na utilização de questionários com os
estudantes ingressantes do curso de Pedagogia no ano de 2019. Num total de 50 (cinquenta) estudantes ingressantes no semestre,
apenas 32 (trinta e dois) participaram da pesquisa os quais constituem a totalidade dos dados deste estudo. Destaca-se que esta é uma
pesquisa inicial e será continuada ao longo dos semestres letivos durante três anos, a fim de um mapeamento mais consistente do perfil
dos estudantes ingressantes do curso de Licenciatura em Pedagogia para que, a partir dos resultados, possam ser problematizadas e
elaboradas propostas de intervenção no âmbito do Núcleo Docente Estruturante do Curso e do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão
ao qual a pesquisa está vinculada.

Esperamos que os resultados desta pesquisa possam contribuir para ampliação do debate e o fomento a novas pesquisas sobre a
temática. Além disso, esperamos que possa contribuir para professores universitários dos cursos de Licenciatura, sobretudo de
Pedagogia, vislumbrarem possibilidades de qualificação das práticas pedagógicas, a fim de contribuir para a formação de professores
cada vez mais preparados para atuarem na educação básica de forma competente, reflexiva e problematizadora.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Os caminhos metodológicos se caracterizam de forma qualitativa e se inscrevem no campo do curso de Licenciatura em Pedagogia.
Como o trabalho tenciona traçar o perfil dos estudantes ingressantes do curso de Licenciatura em Pedagogia de uma Universidade do
estado da Bahia no ano de 2019, podemos caracterizar como uma pesquisa de campo que emprega o questionário como técnica de
recolha de dados, composto por perguntas fechadas. Este contemplou dados relacionados à faixa etária dos estudantes, renda mensal da
família, trabalho, carga horaria de atividade remunerada, escolaridade dos pais e mães, número de livros lidos por ano, frequência da
leitura de jornais, conclusão do Ensino Médio, esfera do estabelecimento que cursou o Ensino Médio, atividades artístico-culturais
preferidas, razão pela escolha do curso de Licenciatura em Pedagogia, pretensão em ser professor(a) e expectativa profissional futura
com o curso de Pedagogia.

O questionário foi aplicado aos estudantes ingressantes do curso de Pedagogia do semestre 2019.1 do turno noturno. Destaca-se que
dos 50 (cinquenta) estudantes inseridos apenas 32 (trinta e dois) responderam ao questionário. No momento da recolha dos dados, foi
priorizada a liberdade de participação dos sujeitos, garantindo todos os princípios éticos da pesquisa e a colaboração espontânea e
sigilosa dos colaboradores. Os dados obtidos junto aos estudantes serão apresentados por meio de quadros para melhor visualidade,
seguidos de reflexão descritiva a partir dos percentuais obtidos.

É válido destacar que se trata de um estudo inicial o qual será continuado durante três anos, a fim de obter dados mais precisos do
perfil dos estudantes do referido curso. Os dados serão ampliados em cada pesquisa, com a intenção de contemplar diferentes aspectos
relacionados ao perfil dos estudantes. A intenção é conhecer quem são os estudantes que se inserem no curso de Pedagogia em seus
diversos aspectos. Com estes dados concluídos, nos ocuparemos em promover debates a fim de garantir encaminhamentos
colaborativos para o fortalecimento do curso e, consequentemente, a melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e gestão na Educação
Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e no segmento I da Educação de Jovens, Adultos e Idosos.
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PERFIL DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA: OS ACHADOS DA PESQUISA

Delinear o perfil dos estudantes do curso de Pedagogia é desafiante, porque demanda um levantamento amplo dos sujeitos inseridos
em diversos aspectos. Considerando os limites que impõem esta pesquisa, os dados a seguir apresentam o resultado de um estudo
inicial o qual será ampliado nos anos posteriores, no intuito de aprofundar o mapeamento dos sujeitos inseridos no curso em pauta.

Por meio do questionário aplicado, foi verificado que quanto à faixa etária, 90,7% dos estudantes estão inseridos na faixa etária entre
18 a 24 nos de idade, enquanto 6,2% correspondem à faixa de 25 a 29 anos, e apenas 3,1% entre 40 a 49 anos. Foi verificado que
nenhum dos estudantes ingressantes no curso de Pedagogia está com 50 anos ou mais. O quadro 1 apresenta de forma mais detalhada
este demonstrativo.

Quadro 1: Dados sobre a Faixa etária dos estudantes
Respostas Número Percentual
Até 17 anos 0 0%
De 18 a 24 anos 29 90,7%
De 25 a 29 anos 02 6,2%
De 30 a 39 anos 0 0%
De 40 a 49 anos 01 3,1%
De 50 a 64 anos 0 0%
65 anos ou mais 0 0%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Os dados apresentados evidenciam que a grande maioria dos ingressantes no curso de Licenciatura em Pedagogia encontra-se na faixa
etária entre 18 a 24 anos de idade (90,7%). Isso revela que a quase totalidade é formada por jovens e apenas um percentual de 9,3% de
pessoas adultas. Estes dados corroboram com a pesquisa realizada por Gatti e Barretto (2009) os quais destacaram que este alto
número de jovens inseridos no curso de Pedagogia deve-se, principalmente, ao fato de que, a exigência legal para a docência nos anos
iniciais do Ensino Fundamental passou a ser o nível superior só depois de 1996. Naquela conjuntura era comum boa parte dos
ingressantes atuarem na docência e só depois buscarem a formação superior. Não se pode deixar de mencionar, também, as políticas
públicas de expansão do Ensino Superior e os programas que possibilitam a inserção da população menos favorecida nos espaços
universitários. As políticas de interiorização das Universidades e os programas de permanência são também destacados nesta pesquisa,
visto que a instituição investigada está inserida nestas políticas e programas.

Outro dado que merece destaque refere-se inserção ou não em outro curso superior. De acordo aos dados da pesquisa, 12,5% dos
estudantes já foram inseridos em outro curso superior, enquanto que a grande maioria, 87,5%, tem o curso como a sua primeira
experiência formativa, conforme pode ser visualizado no quadro 2 a seguir:

Quadro 2: Dados sobre a inserção ou não em outro curso superior
Respostas Número Percentual
Sim 04 12,5%
Não 28 87,5%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Os dados e do quadro elucidam uma realidade que provoca algumas reflexões. Dos 32 estudantes pesquisados, apenas 04 (quatro)
12,5% deles já foram inseridos em outro curso superior e a grande maioria, 28 (vinte e oito) que corresponde a um percentual de
87,5% o curso de Pedagogia é a primeira experiência formativa em nível superior.

Outro fator inserido na pesquisa diz respeito à renda mensal da família dos estudantes, conforme pode ser observado no quadro 3 a
seguir.

Quadro 3: Dados sobre a renda mensal da família dos estudantes
Respostas Número Percentual
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Até 3 salários mínimos 24 75%
De 4 a 6 salários mínimos 0 0%
De 6 a 8 salários mínimos 0 0%
Mais de 8 salários mínimos 0 0%
Branco 08 25%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

O quadro revela que entre os estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia, a grande maioria (75%) situa-se na faixa de renda
familiar de até 3 (três) salários mínimos e 25% não sentiu contemplado com nenhumas das alternativas e sinalizou no quadro [branco].
Esse dado é bastante revelador, uma vez que nenhum dos estudantes pesquisados está situado em renda familiar superior a 4 (quatro)
salários mínimos. Isso revela que os estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia pertence à classe trabalhadora.

Esta característica dialoga com a pesquisa de Gatti (2010) e Gatti e Barretto (2009), as quais evidenciaram que a maioria dos discentes
do curso de Pedagogia vive com baixa renda familiar, configurando uma situação econômica bastante precária. Corroborando com tais
dados, elucida-se no quadro 4 a seguir, a realidade observada sobe o trabalho e renda familiar dos estudantes do curso em pauta.

Tabela 4: Dados sobre o trabalho e renda familiar dos estudantes
Respostas Nº %
Não trabalha e seus gastos são financiados pela família 19 59,3%
Trabalha e recebe ajuda da família 03 9,4%
Trabalha e se sustenta 03 9,4%
Trabalha e contribui com o sustento da família 04 12,5%
Trabalha e é o principal responsável pelo sustento da família 02 6,3%
Branco 01 3,1%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Dos estudantes ingressantes do curso de Licenciatura em Pedagogia pesquisados, 37,6% são trabalhadores e 59,3% não trabalham e
seus gastos são financiados pela família. Estes dados apresentam reflexões importantes: se compararmos com os dados do quadro 3,
verifica-se que a grande maioria das famílias, mesmo situando-se na renda familiar de até 3 (três) salários mínimos ainda tenta
sustentar os filhos no curso superior. À vista destes dados, torna-se válido destacar a grande importância dos programas de
permanência para estes estudantes menos favorecidos, a fim de possibilitar não apenas a sua inserção no Ensino Superior, mas a sua
conclusão qualificada. O quadro 5 a seguir reafirma a necessidade da garantia e fortalecimento dos programas de permanência com os
dados referentes a carga horária de atividade remunerada dos estudantes.

Quadro 5: Dados sobre a carga horária de atividade remunerada dos estudantes
Respostas Nª %
Não exerço/não exerceu atividade remunerada 19 59,3%
Trabalha/trabalhou eventualmente 02 6,3%
Trabalha/trabalhou até 20 horas semanais 06 18,8%
Trabalha/trabalhou mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais 02 6,3%
Trabalha/trabalhou em tempo integral 40 horas semanais ou mais 03 9,3%
Branco 0 0%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Os dados do quadro evidenciam que 59,3% dos jovens e adultos inseridos no curso de Licenciatura em Pedagogia não exercem ou
exerceram atividade remunerada, no entanto, 6,3% trabalha ou trabalhou eventualmente, 18,8% até 20 horas semanais, 6,3% mais de
20 horas semanais e 9,3% mais de 40 horas semanais, totalizando 40,7% dos estudantes ingressantes inseridos no mapa dos
trabalhadores estudantes. Os dados anunciam uma realidade que precisa ser problematizada no cotidiano pedagógico da instituição, a
fim de construir proposta de formação que contemple o perfil dos(as) estudantes inseridos(as), sobretudo quando se refere a este(a)
estudante trabalhador(a).
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A fim de complementar as reflexões, faz-se importante trazer à tona os dados acerca da escolaridade dos pais e mães dos(as)
estudantes investigados. Estes dados poderão ser visualizado nos quadros 6 e 7 a seguir.

Quadro 6: Dados sobre a escolaridade dos pais dos estudantes
Respostas Nº %
Nenhuma escolaridade 06 18,8%
Ensino Fundamental: 1ª a 4ª série 12 37,6%
Ensino Fundamental: 5ª a 8ª série 01 3,1%
Ensino Médio 11 34,3%
Superior 0 0%
Branco 02 6,2%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Quadro 7: Dados sobre a escolaridade das mães dos estudantes
Respostas Nº %
Nenhuma escolaridade 03 9,4%
Ensino Fundamental: 1ª a 4ª série 12 37,5%
Ensino Fundamental: 5ª a 8ª série 04 12,5%
Ensino Médio 11 34,3%
Superior 02 6,3%
Branco 0 0%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

A escolaridade dos pais e das mães dos estudantes, revelada nos quadros 6 e 7 é bastante elucidativa, pois cerca de 18,8% são oriundos
de lares de pais não alfabetizados e 9,4% de mães sem nenhuma escolarização. Este percentual se amplia significativamente, se
somados estes aos que têm pais e mães que frequentaram apenas até a 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental, aproximando-se à
metade dos estudantes, o que desponta uma ampliação dos níveis de escolarização ao logo das gerações.

No que se refere ao Ensino Médio, tanto os pais quanto as mães dos estudantes foram verificados um percentual de 34,3%, enquanto
que o Ensino Superior só foi possível verificar no lar da família de 02 estudantes, somando 6,3% de mães com o referido nível. À vista
dos dados, pode-se verificar que as mães dos estudantes possuem maior nível de escolarização em relação aos pais.

Os dados apresentados, nos autorizam afirmar que os(as) estudantes do curso de Pedagogia são, em grande maioria, oriundos de
família com baixa escolaridade. Esta realidade pode estar relacionada à leitura de livros lidos por ano pelos(as) estudantes ingressantes
e a frequência da leitura de jornais, conforme apresentado nos quadros 8 e 9 a seguir.

Quadro 8: Dados sobre o número de livros lidos pelos estudantes por ano
Respostas Número Percentual
Nenhum 04 12,5%
No máximo dois 13 40,6%
Entre três e cinco 08 25%
Entre seis e oito 03 9,4%
Mais de oito 03 9,4%
Branco 01 3,1%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Quadro 9: Dados sobre a frequência de leitura de jornais dos estudantes
Respostas Número Percentual
Diariamente 03 9,4%
Algumas vezes por semana 08 25%
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Somente aos domingos 0 0%
Raramente 11 34,4%
Nunca 08 25%
Branco 02 6,2%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Os dados apresentados evidenciam que a maioria dos estudantes investigados, 53,1% não costumam ler nenhum livro por ano ou leem,
no máximo 2. De forma semelhante podemos observar a frequência na leitura de jornais, pois a grande maioria 59,4% nunca leu ou ler
raramente. Não podemos deixar de evidenciar que, no que se refere ao número de livros lidos por ano, os dados demonstraram que
25% dos estudantes leem, entre três e cinco livros, conforme elucidado no quadro 8.

Estes dados corroboram com o resultado da pesquisa Retrato de Leitura do Brasil ao apontar que 44% da população brasileira não lê e
30% nunca comprou um livro.

Os dados sobre a conclusão do Ensino Médio dos estudantes são também interessantes para que possamos verificar o curso dos quais
são egressos. O quadro 10 a seguir apresenta tais informações.

Quadro 10: Dados sobre a conclusão do Ensino Médio dos estudantes
Respostas Nº %
Formação Geral, no ensino regular 23 71%
Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola, etc), no ensino regular 05 15,6%
Profissionalizante magistério 1ª a 4ª série (Curso Normal), no ensino regular 01 3,1%
Na modalidade EJA 01 3,1%
Supletivo 01 3,1%
Outros cursos 01 3,1%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Conforme esperado, o quadro demonstra que a grande maioria, 71% cursou Formação Geral, no Ensino considerado regular. Apenas
15,6% dos estudantes são egressos de cursos profissionalizantes, 3,1% cursou o magistério profissionalizante, 3,1% a modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 3,1% cursou o supletivo. Da totalidade dos estudantes investigados, um pequeno número
cursou o Ensino Médio no ensino profissionalizante (técnico ou magistério), na modalidade da EJA, no supletivo ou outros cursos. Dos
32 estudantes investigados apenas 9 deles frequentaram algum destes cursos.

Diante destes números, torna-se válido destacar também os percentuais referentes ao tipo de esfera que cursou o Ensino Médio. O
quadro 11 a seguir apresenta estes resultados.

Quadro 11: Dados sobre o tipo de esfera que cursou o Ensino Médio dos estudantes
Respostas Nº %
Pública Municipal 01 3,1%
Pública Estadual 29 90,7%
Pública Federal 01 3,1%
Privada 01 3,1%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Como se vê pelo quadro 11, os estudantes, na sua quase totalidade provêm da escola pública. São 96,9% os que cursaram todo o
ensino médio na esfera pública e apenas 3,1% na esfera privada. Desta quase totalidade de estudantes egressos da esfera pública,
apenas 3,1% são provenientes da rede municipal, 3,1% da rede federal e um total de 90,7% da rede pública estadual que é responsável
pela formação em nível médio da população estudantil da Educação Básica.

No quadro 12 a seguir, poderão ser visualizados os dados sobre a preferência de atividades artístico-culturais dos estudantes do curso
de Pedagogia os quais são bastante elucidativos, conforme pode ser observados a seguir.
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Quadro 12: Dados sobre a preferência de atividades artístico-culturais dos estudantes
Respostas Número Percentual
Cinema 05 15,6%
Espetáculos teatrais 01 3,1%
Shows musicais 17 53,1%
Dança 05 15,6%
Nenhuma 01 3,1%
Outra 03 9,5%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

O quadro destaca que as atividades culturais realizadas pelos estudantes são, na sua grande maioria, de cunho popular. Este fato pode
ser verificado quando 53,1% afirmam gostar de shows musicais, mas apenas 3,1% asseguram o hábito de frequentar espetáculos
teatrais e 15,6% o cinema. Esses números evidenciam que as atividades culturais de nossos estudantes são também influenciadas pela
mídia e pela cultura local em que os shows musicais são bastante fortes, sobretudo no período dos festejos juninos. Estes dados
diferem dos apresentados por Gatti e Barreto (2009), pois segundo as autoras, a preferência indicada pelos estudantes de Pedagogia do
país é: 40% para cinema; 21% para shows musicais e 18% para teatro. Como a nossa amostra se limita a uma região do interior da
Bahia em que o acesso a essas atividades culturais é mais limitado, pode explicar tais diferenças.

Depois destes dados apresentados sobre o perfil dos estudantes, torna-se importante focar a atenção nos aspectos relacionados à
escolha do curso, o interesse pela docência e as expectativas na formação em Pedagogia. Iniciaremos com os dados dos estudantes
relacionados à razão pela escolha da Licenciatura em Pedagogia que poderão ser observados no quadro 13 a seguir.

Quadro 13: Dados sobre a razão pela escolha da licenciatura em Pedagogia dos estudantes
Respostas Nº %
Porque quero ser professor(a) 07 22%
Para ter outra opção se não conseguir exercer outro tipo de atividade 03 9,3%
Por influência da família 03 9,3%
Porque tive um bom professor que me serviu de modelo 02 6,3%
É o único curso que foi possível de acordo a nota no ENEM 10 31,1%
Outros 07 22%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

Os dados apresentados no quadro são bastante assustadores, uma vez que 31,1% dos estudantes entrevistados destacaram que a razão
pela escolha da licenciatura em Pedagogia foi por ser o único curso que foi possível de acordo à nota no ENEM. Dos 32 (trinta e dois)
ingressantes no curso investigados, 10 (dez) só estão matriculados por ter sido o único curso possível de acordo a nota no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Esta é uma realidade bastante triste para quem está inserido no processo formativo destes
estudantes que possivelmente atuarão na docência ou em outra dimensão de atuação do(a) Pedagogo(a).

De todo modo, há muita esperança que a estes estudantes sejam conquistados pela Pedagogia no transcorrer do processo de formação.
Inúmeros estudantes iniciam por falta de opção, mas vão sendo cotidianamente acolhidos, cativados e escolhidos pelo curso e pela
docência. Assim, espera-se que este percentual de 22% de estudantes que escolheram o curso porque desejam a docência seja ampliado
no decorrer da formação. Além disso, espera-se, também, que os 9,3% dos estudantes que estão por influencia da família e os 6,3%
que ingressaram porque tiveram um bom professor que serviu de modelo reafirmem em cada semestre a escolha. Estes dados diferem
do estudo de Gatti e Barretto (2009), o qual evidencia que, quando indagados sobre a principal razão que os levou a optar pela
licenciatura, 65,1% dos alunos de Pedagogia atribuem a escolha ao fato de querer ser professor.

O quadro 14 apresenta os dados sobre a pretensão dos estudantes ingressantes de exercerem ou não a docência e, por apresentar apenas
três opções, 40,6% dos entrevistados revelaram que desejam sim, 40,6% ainda não decidiram e 18,8% não pretendem ser professores.

Quadro 14: Dados sobre a pretensão de exercer a docência dos estudantes
Respostas Número Percentual
Sim 13 40,6%
Não 06 18,8%
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Ainda não me decidi 13 40,6%
Branco 0 0%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

No que se refere à expectativa profissional dos estudantes ingressantes do curso de Pedagogia, o resultado é bastante revelador. 40,6%
pretendem dedicar à atividade acadêmica e buscar um curso de Pós-graduação, 22% desejam prestar concurso, 18,8% deixaram em
branco revelando que ainda não decidiram ou nenhuma das respostas contemplaram, 6,2% já trabalham em outra área, mas pretendem
buscar uma atividade na área de graduação, 6,2% estão cursando Pedagogia para atuação em empresa pública e 6,2% pretendem
trabalhar em empresa privada, conforme pode ser observado no quadro 15 a seguir.

Quadro 15: Dados sobre a expectativa profissional com o curso de Pedagogia dos estudantes
Respostas Nº %
Já tenho trabalho na área e pretendo continuar nela 0 0%
Trabalho em outra área, mas pretendo buscar uma atividade na minha área de graduação 02 6,2%
Vou me dedicar à atividade acadêmica e buscar um curso de Pós-graduação 13 40,6%
Vou prestar concurso 07 22%
Para atividade em empresa pública 02 6,2%
Pretendo trabalhar em emprese privada 02 6,2%
Branco 06 18,8%
Total 32 100%

Fonte: Dados obtidos por meio do questionário.

É de suma importância investigar e problematizar o perfil dos estudantes ingressantes do curso de Licenciatura em Pedagogia para que
os resultados possam mobilizar novas discussões sobre a temática. Além disso, os resultados aqui apresentados servirão para
direcionar o processo de ensino e das práticas pedagógicas, a fim de atender ao perfil dos estudantes do curso. Como evidencia Souza
(2011), a formação profissional docente necessita de olhar atento e cuidadoso sobre a realidade em que está inserida a reflexão. Para a
autora, não há como pensar na formação docente sem perceber as interações, contextos e interesses inseridos para qualificar o processo
formativo a fim de maior aprimoramento da carreira.

REFLEXÕES FINAIS

Sob as nossas lentes, o perfil dos estudantes ingressantes no curso de Licenciatura em Pedagogia da instituição pesquisada, traz
inúmeras demandas para a prática pedagógica do professor, tendo em vista alguns pontos evidenciados no estudo em pauta, quais
sejam: apesar de a grande maioria dos estudantes, 90,7% estarem inseridos na faixa etária entre 18 a 24 nos de idade, existe um
pequeno número de estudantes nas faixas etárias entre 25 a 29 anos, e de 40 a 49 anos. Isso revela que há necessidade de uma prática
pedagógica que atenda a diversidade etária deste público. Para tanto, os professores devem considerar estes diferentes tempos humanos
bem como as expectativas dos sujeitos inseridos, a fim de fortalecer o interesse e qualificar o processo formativo.

Além disso, a pesquisa evidencia que entre os estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia, 75% possui renda familiar de até 3
(três) salários mínimos e são oriundos de família com baixa escolaridade. Além disso, um percentual de 37,6% é formado por
estudantes trabalhadores. Esta realidade apresentada pela pesquisa implica a necessidade de um olhar cuidadoso para as práticas
pedagógicas, de modo que considerem o contexto do público trabalhador, com suas experiências diversas, as quais devem ser
valorizadas pelos professores.

Outro resultado que deve ser amplamente debatido no âmbito do curso de Pedagogia da instituição pesquisada refere-se à razão pela
escolha do curso, pois 31,1% dos estudantes entrevistados destacaram ter sido o único curso que foi possível de acordo à nota no
ENEM. Este é um dado preocupante e que carece um trabalho focado nos campos de atuação do(a) Pedagogo(a) a fim de que estes
estudantes possam ser envolvidos pelo curso e passem a olhar a Pedagogia com toda a sua beleza em todos os seus âmbitos de atuação,
quer seja na dimensão do ensino, da pesquisa ou da gestão.

Estes dados aqui apresentados representam apenas um perfil parcial dos ingressantes no curso. Há outros aspectos que necessitam ser
ampliados e analisados na continuidade deste estudo para a construção de um perfil mais amplo dos estudantes do curso, a fim de
possibilitar maior fortalecimento do processo formativo, partindo de uma proposta pedagógica alicerçada nos sujeitos inseridos e nos
seus contextos.
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