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Introdução
O currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFS foi reformulado em 2008 por força da promulgação das
Diretrizes Curriculares do CNE em 2006. No ano de 2014, passados oito anos de oferta do curso, o Colegiado do Curso
de Pedagogia está se propondo a desenvolver uma avaliação interna do projeto pedagógico em ação, com vistas a
propor ajustes à organização curricular. O processo de avaliação se inicia pela construção do perfil dos alunos do curso
de Licenciatura em Pedagogia, tomando como fonte primária os dados produzidos pela CCV (Coordenação do
Concurso Vestibular), criando a possibilidade de uma análise mais aprofundada sobre qual direção haverá de tomar o
curso considerando como ponto de partida o perfil dos estudantes.
Em função da própria natureza do objeto que nos propusemos investigar, a abordagem de pesquisa foi
quantitativa/qualitativa. O projeto concorreu a uma bolsa PIBIC, para o qual o estudante selecionado participou de todas
as fases da pesquisa sob a orientação e supervisão da professora orientadora. Na primeira fase foram levantados os
dados coletados pela CCV dos estudantes que se inscreveram e foram selecionados no processo de vestibular entre os
anos de 2009 a 2012. A partir do ano de 2013 a UFS deixou de aplicar o vestibular tradicional e ingressou no
SISU/MEC, por conta disso deixou de levantar os dados socioeconômicos dos concorrentes a uma vaga no vestibular
unificado. Diante disso, foi necessário instituir uma segunda fase da pesquisa na qual foi elaborado um questionário com
questões fechadas e abertas para levantar dados sobre os ingressantes no curso dos anos 2013 e 2014, ainda em fase
de tabulação.
A pesquisa encontra-se em andamento, a coleta de dados tentou abarcar a totalidade do universo recortado pela
referida pesquisa, ou seja, cerca de 400 alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFS/ Campus de São
Cristóvão, que ingressaram no período de 2009 a 2014, abrangendo os turnos diurno e noturno.
Após a conclusão da fase de coleta dos dados, as informações foram organizadas, sistematizadas e sistematizadas em
forma de tabelas.
 
O processo de formação em relação os saberes dos ingressantes: a problemática
            A questão da formação do professor sempre foi apontada pelos educadores brasileiros como um aspecto
importante para qualificar o ensino. Sendo assim, durante a tramitação no Congresso da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9394/96), as associações e sindicatos de docentes do país lutaram para que essa formação se
desse em nível superior, nas universidades e que fosse capaz de promover a melhoria da qualificação profissional,
como indicativo da valorização do magistério e da melhoria do ensino. Sancionada a nova LDB, o Conselho Nacional de
Educação passa a regulamenta-la, como necessidade de organização do ensino.
No processo de regulamentação da LDB de 1996 foram se explicitando os descompassos presente no discurso oficial
sobre a valorização do magistério. Ao invés de processo de valorização real temos assistido uma política de educação
de desmantelamento do ensino público e ações de valorização, como por exemplo, a Lei do Piso, não se cumpre como
prioridade de estados e municípios. Além disso, a pretensão de valorizar o magistério através da formação inicial e
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continuada é controversa, uma vez que os programas oficiais ampliaram vagas, porém significativamente em cursos de
educação à distância, além da flexibilização da formação permitindo programas de formação pedagógica aligeirada,
como para os portadores de diploma de ensino superior ou formação inicial de professores em faculdades sem tradição
de ensino.
Qual o papel do professor no Brasil de hoje? Educação é um direito ou uma possibilidade mercadológica? O modelo da
racionalidade técnica que tem sido hegemônico nos projetos pedagógicos de formação de professores acaba
privilegiando uma formação sem teoria, essencialmente prática; desarticula o conhecimento específico do conhecimento
pedagógico, produzindo um professor-técnico, habilitado para reproduzir o conhecimento escolar de maneira acrítica,
destituído de autonomia para refletir, criar e tomar decisões. A competência dos professores não pode reduzir-se a uma
técnica. Sua formação está por exigir algo mais. Se por um lado, não há como pensar que as escolas poderão
transformar a sociedade, por outro, não há como dispensar os professores do compromisso com a escola pública e do
enfrentamento das desigualdades pela democratização do conhecimento (KUENZER,1998). A falta de competência
docente vincula-se, não só à formação, mas também às escolas cada vez mais precarizadas e as condições de trabalho
cada vez mais aviltantes (falta de material pedagógico, excesso de alunos, tripla jornada de trabalho).
Um projeto de formação de professores deve levar em consideração todos esses aspectos e atrelar-se a um projeto de
universidade que não seja para submeter o conhecimento ao capital, mas sim a construção de um projeto alternativo de
nação que vise o desenvolvimento popular. A educação deve ser concebida como direito, como construção de campos
de valores, conhecimentos, símbolos, não pode reduzir-se a um campo empresarial, economicista e mercadológico.
Desde a implantação do sistema de cotas os professores do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFS vêm
constatando uma realidade até então não experimentada. O que está em jogo não diz respeito ao mérito da questão das
cotas, concordamos com a prioridade de ingresso na universidade pública dos egressos do sistema público de ensino
básico, a questão é que a escola pública de ensino fundamental e médio não tem cumprido a sua função precípua que
seria conferir aos estudantes da educação básica os conhecimentos e saberes necessários a dar prosseguimento aos
estudos na educação superior com qualidade. Do ponto de vista empírico, os professores de um modo geral, se
queixam da falta de conhecimentos básicos dos que ingressam no curso. O que antes estava focado em grupo de
estudantes, principalmente a falta de competência em leitura e escrita, agora aparece como uma característica da
maioria das turmas ingressantes no curso. Essa realidade tem instigado debates sobre a necessidade de uma
reorganização curricular que considere os conhecimentos e saberes dos estudantes ingressantes no curso, como ponto
de partida de novas aprendizagens. A finalidade da reformulação do curso não é reformular o currículo na tentativa de
“baratear”o conhecimento, mas sim pensar em uma proposta capaz de recuperar conhecimentos e saberes básicos
necessários à formação de um educador da infância e de um alfabetizador de nível superior.
Os professores devem comprometer-se a contribuir com a construção de uma universidade, que enquanto instituição
pública, seja o centro aglutinador da ideia de um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, cujo fim primeiro e
último sejam as pessoas e não o mercado.
O processo de democratização de acesso aos cursos superiores com a aprovação das cotas para o ensino público,
etnias e raça têm se concretizado em um passo importante para que se amplie o direito de mais estudantes concorrem
aos cursos superiores em busca de qualificação profissional. No entanto, a falta de um movimento que aglutine forças
para enfrentar os problemas gerados pela incorporação desses grupos ao ensino superior egressos de um ensino
básico insuficiente, pode transformar a política de acesso em arremedo de democratização e acabe por colocar no
pântano a qualificação da formação do pedagogo em nível superior.
Por isso, é importante traçar o perfil do estudante de Pedagogia, como uma informação importante visando a
reformulação do currículo do curso. Charlot (2000) chama atenção de que há uma probabilidade estatística que aponta
a origem social como indicador do sucesso ou do fracasso escolar, no entanto ele também defende que é preciso
reconhecer que cada indivíduo é um sujeito humano, social e singular, por isso, afirma o autor, que a compreensão
sobre a relação do aluno ao saber e à escola, é uma relação com o cotidiano da sala de aula e com a vida. Para o autor
não há determinismo, há possibilidades, combinando uma ação pedagógica mobilizadora de sentido e de prazer,
poderemos estimular a atividade intelectual do estudante e, consequentemente, a aprendizagem. 
Perfil socioeconômico dos estudantes de Pedagogia da UFS/SE, 2009-2012 
Os dados aqui apresentados dizem respeitos aos alunos selecionados no concurso vestibular para o curso de
Pedagogia da UFS, nos turnos diurno (D) e noturno (N). Anualmente são matriculados 100 alunos no curso, 50 por
semestre e por turno.                          Os alunos do curso de Pedagogia em 2009 se declaravam brancos e pardos, a
partir de 2010 há um aumento progressivo entre os que se declararam pardos ou negros. De acordo com a Tabela a
maioria dos estudantes, tanto do diurno, quanto do noturno, se declaram pardos.

PSS/ANO/ Branca Parda Negra
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COR OU RAÇA D N D N D N
2009 13 10 3132 5 8
2010 4 7 3236 13 7
2011 6 3 2935 15 11
2012 3 3 3539 10 8
Tabela 1
 
                     
De acordo com a Tabela 1, 86% e 90% dos alunos que ingressaram em 2009 no curso de Pedagogia diurno e noturno,
respectivamente, se declararam solteiros. A tendência de uma maioria declarada como solteiro permaneceu nos anos
seguintes.
           
PSS/ANO/ESTADO
CIVIL

Solteiro

D N
2009 43 44
2010 45 36
2011 39 40
2012 41 41
Tabela 2
 
Não há diferença significativa entre os cursos diurno e noturno dos que residem em outros municípios. Em termos
percentuais em 2009 o número de estudantes que residem em Aracaju correspondia a 69,38% no curso diurno,
enquanto o curso noturno apresentava 60,41% das matrículas. Embora em termos absolutos há uma constatação de
maior número de alunos residindo em Aracaju, tanto no diurno quanto no noturno, em termos percentuais os números
são significativos, ou seja, 32,65% no diurno contra 43,75 no noturno, das vagas ocupadas por estudantes que residem
em outros municípios.   Uma tendência que se mantem relativamente constante nos anos subsequentes. No ano 2011 a
matricula no curso noturno de estudantes que residem em outros municípios quase se iguala ao curso diurno  e em
2012 a tendência se inverte o curso noturno ficará com 63,26% dos estudantes matriculados que residem em outros
municípios.  
A maioria dos alunos, tanto do diurno quanto do noturno, disseram que moram com a família em casa própria e que vão
para a universidade de ônibus. Em 2009 e 2011 0,2% dos alunos iam de carro para a universidade

PSS/ANO/
RESIDE

Aracaju Outro município

D N D N
2009 34 29 16 21
2010 33 28 15 20
2011 29 21 17 27
2012 22 18 25 31
Tabela 3
 
            O ano de 2009 registrou um número significativo de alunos que ingressaram no curso, notadamente no turno
diurno, que informou ter cursado o Ensino Fundamental em escola particular, na ordem de 44%. No mesmo ano, os que
cursaram o fundamental em escola pública estadual, corresponderam a 46% no diurno e 44% no noturno. Em 2010 dos
alunos aprovados para o turno diurno, 34% e 22% dos que ingressaram no curso noturno, informou que cursou o
fundamental em escola particular. Essa tendência se mantem ao longo dos anos, inclusive a progressiva diminuição de
ingressantes no curso, nos anos posteriores, que fizeram o ensino fundamental em escola particular, conforme está
posto na Tabela 4.
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PSS/ANO/ ENSINO FUNDAMENTAL

Escola
pública
municipal

Escola
pública
estadual

Escola
particular

D N D N D N

2009 5 13 23 29 22 8
2010 5 10 28 30 17 10
2011 11 13 25 32 14 5
2012 13 12 25 29 12 9
Tabela 4
 
A mesma tendência se observa no Ensino Médio, a maioria que ingressou no curso de Pedagogia em 2009, fez nível
médio em escola pública estadual, correspondendo a 66% no diurno e 78% no noturno. No mesmo ano o percentual dos
que fizeram o nível médio em escola particular era de 30% no diurno e 16% no noturno. Do mesmo modo, a tendência
de diminuição de ingressantes no curso provindos de escola particular vai decrescendo ao longo dos anos chegando em
2012 a 18% no diurno e 14% no noturno, com demonstra a Tabela 5.  
 

PSS/ANO/ENSINO
MÉDIO

Escola pública
municipal

Escola pública
estadual

Escola pública
Federal Escola particular

D N D N D N D N
2009 0 2 33 39 2 1 15 8
2010 0 3 36 41 2 0 12 6
2011 0 2 39 38 0 2 11 8
2012 2 2 39 40 0 1 9 7
Tabela 5
 
Quanto ao turno que fizeram o nível médio nos anos 2009 e 2010 há um percentual maior de estudantes que fazem
curso de Pedagogia diurno que informaram ter estudado o Ensino Médio pela manhã, 60% e 58% respectivamente. Em
2009 também se constata que um de  percentual de 44% dos matriculados no curso noturno também haviam estudando
à noite quando fizeram o Ensino Médio, uma tendência que ao longo dos anos guarda certa proporcionalidade conforme
é possível constatar na Tabela 6.

 
PSS/ANO/TURNO QUE
CURSOU ENSINO
MÉDIO

Manhã Tarde Noite

D N D N D N
2009 30 16 13 12 7 22
2010 29 17 14 15 7 18
2011 21 12 16 19 13 19
2012 20 14 15 19 15 17
Tabela 6
 
 
 

No que diz respeito ao grau de instrução dos pais observamos que os estudantes do curso de Pedagogia noturno,
principalmente no ano de 2010 e 2011 é quem apresenta um percentual maior de pais que não frequentaram a escola,
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respectivamente de 28% de pai e 16% de mãe. O grande contingente de pais fez ensino fundamental e médio (completo
ou incompleto) como se observa nas Tabelas 7 e 8.  
 

PSS/ANO/
INSTRUÇÃO DO PAI

Não
frequentou
escola

Ensino
fundamental
completo ou
incompleto

Ensino
médio,
completo ou
incompleto.

Superior
completo
ou
incompleto

D N D N D N D N
2009 7 8 19 25 17 13 7 4
2010 1 6 23 31 23 10 3 3
2011 6 14 25 24 14 10 5 2
2012 7 9 29 33 11 6 3 2
Tabela 7
 
 
 

PSS/ANO/
INSTRUÇÃO
DA MÃE

Não frequentou
escola

Ensino fundamental
completo ou incompleto

Ensino médio, completo
ou incompleto.

Superior
completo ou
incompleto

D N D N D N D N
2009 2 3 17 28 27 15 4 4
2010 4 5 15 28 27 11 4 6
2011 5 8 24 28 16 11 5 3
2012 4 5 30 32 13 12 3 1
Tabela 8
 
A situação dos pais no mercado de trabalho é pouco explicativa em relação aos que declaram, principalmente, o pai que
trabalham por conta própria e a mãe que se declara sem emprego. No caso do trabalho por conta própria há um leque
de atividades laborais que poderiam ser incorporadas à essa categoria, como por exemplo: feirante, pedreiro, carpinteiro
e outras, em geral são atividades que exigem ainda pouca escolarização. No caso das mães no trabalho por conta
própria pode também está incluído o emprego doméstica, a diarista e, na categoria sem emprego as donas de casa.
Observando a tabela é possível constatar que em média os pais são funcionários públicos ou trabalham por conta
própria, como mostram as Tabelas 9 e 10.

 

PSS/ANO/
SITUAÇÃO DO PAI NO TABALHO

Sócio ou
proprietário
de uma
empresa

Funcionário
do governo

Funcionário
de uma
empresa ou
instituição
privada

Trabalha
por
conta
própria

Sem
emprego Outros

D N D N D N D N D N D N
2009 1 0 119 13 11 14 13 4 5 7 12
2010 1 0 8 10 17 10 12 17 6 6 6 7
2011 0 0 104 10 13 16 18 3 7 11 8
2012 0 0 6 9 19 11 13 13 7 10 5 7
Tabela 9
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PSS/ANO/
SITUAÇÃO DA MÃE NO TABALHO

Sócia ou
proprietária
de uma
empresa

Funcionária
do governo

Funcionária
de uma
empresa ou
instituição
privada

Trabalha
por
conta
própria

Sem
emprego Outros

D N D N D N D N D N D N
2009 1 0 11 7 9 5 1012 10 10 9 16
2010 1 0 11 11 12 3 8 6 10 19 8 11
2011 0 0 4 4 4 3 1011 17 17 1515
2012 0 0 8 6 4 6 128 12 13 1417
Tabela 10
 
 
No que diz respeito ao estudante que exerce atividade remunerada ao ingressar no curso a Tabela 11 demonstra que a
partir do ano de 2010 os alunos do curso tanto no turno diurno quanto no turno noturno, não trabalham. Em 2009, 60%
dos alunos do turno diurno trabalhavam em tempo parcial, contra 32% no noturno.
 
 

PSS/ANO/ EXERCE
ATIVIDADE
REMUNERADA

Tempo parcial Tempo integral Não exerce atividade
remunerada

D N D N D N
2009 30 16 13 12 7 22
2010 10 6 2 14 38 30
2011 1 6 1 7 45 37
2012 2 7 3 5 45 38
            Tabela 11
 
 
 
 

 
Considerações finais
 
No momento estamos trabalhando na tabulação dos questionários complementares (2013-2014) e na categorização dos
dados. Concluída essa etapa, vamos proceder ao cruzamento dos dados e análise.
Ainda não temos elementos para traçar o perfil dos estudantes de Licenciatura em Pedagogia da UFS/ Campus de São
Cristóvão, no entanto os dados organizados em forma de tabelas nos dão uma visão geral do ingressante no curso. 
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