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RESUMO 
 
 
Atualmente, a procura pelos cursos de Educação a Distância (EAD) tem 
movimentado diferentes setores de capacitação e formação profissional, inclusive na 
formação de professores. Na busca de conhecimento deste possível impacto no 
desenvolvimento regional, procurou-se nesta pesquisa, coletar informações sobre o 
aluno egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância, 
averiguando seu perfil, sua empregabilidade, absorção no mercado de trabalho e 
desenvolvimento social. A pesquisa é de abordagem metodológica qualitativa, 
caracterizada como exploratória, apoiada em estudos bibliográficos e de campo. Faz 
um breve panorama sobre o cenário atual da EaD no Brasil, em especial na região 
da cidade de Franca/SP. O referencial teórico foi construído mediante estudos de 
pesquisadores em pesquisa educacional (Gatti, 2013; Libâneo, 2013) e 
desenvolvimento e economia (Schawartzman, 2014; Sen, 2010), assim 
como publicações recentes de periódicos referentes ao tema. Os dados foram 
coletados mediante questionário on-line junto aos alunos egressos entre os anos de 
2009 a 2017, somando 62 respondentes.  Descrevem o perfil do egresso em sua 
maioria mulheres, maduras, casadas, atuantes no mercado de trabalho educacional 
e em constante formação. Apontam o poder público como o regulador das políticas 
de contratação, remuneração, jornada de trabalho e formação dos professores, 
indicando predominância estatal na identidade profissional dos professores, na 
construção e reprodução dos saberes, assim como no desenvolvimento social e 
regional. A pesquisa contribui para a formação em pedagogia e mercado de trabalho 
do pedagogo, com vistas ao ensino superior na modalidade a distância e suas 
implicações no desenvolvimento social. 
 
 
 
Palavras-chave: Egressos do Ensino Superior. Educação a Distância. 
Desenvolvimento Regional e Social. Licenciatura em Pedagogia. Desenvolvimento e 
Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The search for Distance Education courses (DE) has been changing different 
sections of training and professional development, including teachers’ development. 
In search of knowledge about this possible regional impact, this research aims to 
collect data about the Pedagogy graduate egress students who have currently been 
studying at a distance. Wanting to analyze the students profile, their employability 
and social development. This research has a qualitative methodological approach, 
with exploratory characteristics based on bibliographic and field studies. It briefly 
describes our actual DE scenario in Brazil, mainly in the region of our city, Franca, in 
São Paulo state. The theoretical reference has been built upon researchers’ studies 
in education (Gatti, 2013; Libâneo, 2013), in development and economy 
(Schwartzman, 2014; Sen 2010), as well as on recent newspaper publications about 
the topic. Data has been collected throughout online questionnaires applied to egress 
students from 2009 to 2017 with contribution of 62 participants. The participants are 
mostly grown up women, who are married and currently working on education and 
professional development. They indicate the public authority as the organ 
responsible for hiring policies, salaries, amount of working hours, and teachers’ 
development. It also shows that most teachers work for the State schools, and, as a 
result, the influence of this environment upon building and production of knowledge, 
as well as its influence on social and regional development. This research contributes 
for Pedagogy development and work possibilities for this professional, aiming at 
superior graduation on Distance Education modality, and its implications on social 
development. 
 
 
 
Key Words: Superior education egress students, Distance Education, Regional and 
Social development, Pedagogy Graduation, Development and Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa foi realizada em IES, na cidade de Franca/SP, em 

especial no curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância. Teve 

como principal objetivo investigar os possíveis impactos causados, na região, pelos 

alunos egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, 

no período de 2009 a 2017, de um polo presencial na cidade de Franca/SP. 

Procurou-se, nesta pesquisa, coletar informações sobre estes titulados e averiguar o 

seu perfil, a sua empregabilidade, a absorção do mercado de trabalho e o 

desenvolvimento social.  

A motivação para este estudo vem da formação pedagógica da autora 

e, em especial, da atuação profissional de uma década na coordenação pedagógica 

de polos de Educação a Distância, que busca, neste estudo, respostas para suas 

inquietações de pesquisadora, profissional e cidadã em relação ao tema, e o 

reconhecimento para o título de Mestre em Desenvolvimento Regional. 

A pesquisa foi conduzida pelos dados que foram coletados mediante 

questionário, junto aos alunos egressos e pesquisa bibliográfica. Faz um 

contraponto em relação ao perfil dos alunos antes de ingressarem no curso e, no 

momento atual, suas ocupações e remunerações, responsabilidades e jornada de 

trabalho semanal. Busca-se, como hipótese, validar positivamente o papel do ensino 

superior no desenvolvimento regional, observando se houve mudanças não só no 

mercado de trabalho, mas também no desenvolvimento pessoal e social. 

Neste trabalho, conceitua-se desenvolvimento, não desconsiderando 

os aspectos econômicos, sociais e políticos, mas sobretudo procurando encontrar o 

equilíbrio entre estes três aspectos, de forma sustentável, em que os meios 

produtivos possuem uma visão mais ampla de seus objetivos, a fim de que os 

ganhos também possam ser significativos do ponto de vista humano e ambiental. 

O Referencial Teórico foi construído no sentido de orientar a 

interpretação dos dados, aborda estudos de pesquisadores em pesquisa 

educacional (Gatti, 2013; Libâneo, 2013) e desenvolvimento e economia 

(Schawartzman, 2014; Sen, 2010), assim como publicações recentes de periódicos 

referentes ao tema. Foram analisados documentos, Leis e resoluções norteadoras 

das diretrizes nacionais dos cursos de formação de professores, assim como o 
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projeto político-pedagógico do curso em questão da IES, documentos estes que 

fazem parte desta pesquisa. Também foram objeto de análise, estudos acadêmicos 

relacionados ao tema, para identificar contraponto de temporalidade e ou entre 

regiões dos resultados encontrados, em relação às contribuições do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, no desenvolvimento social dos egressos e do contexto 

onde estão atuando.  As orientações metodológicas contam com os estudos de 

Minayo (2001) e Bardin (2011) para melhor compreensão e organização dos dados. 

O problema de pesquisa parte da recente introdução dos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância. Na instituição pesquisada, o 

curso teve autorização expedida pelo MEC em 2005, e foi reconhecido pela Portaria 

nº 227-MEC-SERES, de 22/05/2013 (DOU 23/05/2013). Desde então, pouco se tem 

pesquisado sobre os alunos egressos e quais contribuições trazem à sociedade. 

Esta pesquisa busca responder às seguintes questões: Quem é o aluno egresso do 

curso de pedagogia na modalidade EAD? Qual é a sua ocupação atualmente? Quais 

contribuições o curso trouxe à sua vida pessoal e profissional? Qual o possível 

impacto que estes egressos refletem na sociedade? 

A relevância deste estudo é conhecer melhor a realidade da IES e de 

seus egressos na região de Franca/SP, e seu possível impacto no desenvolvimento 

social. Rolim e Serra (2009) concluem seus estudos sobre “Universidade e 

Desenvolvimento Regional” afirmando que, ainda com dificuldades, as universidades 

da região (UEL e UEM) têm contribuído para a elevação dos níveis gerais de 

qualificação da forma de trabalho na região. Pretende-se, com esta pesquisa, 

conhecer melhor esta contribuição na região de Franca/SP. 

Jean (2015), em suas pesquisas de acompanhamento de egressos do 

ensino superior, aborda experiências brasileira e internacional, destacando que faz 

mais de 40 anos que as pesquisas com egressos se generalizam, com exceção de 

alguns países. 

 
Essas pesquisas, muitas vezes são iniciadas por sociólogos e economistas 
interessados na transformação do ensino superior e nas evoluções do 
mercado de trabalho, foram, gradualmente, retomadas pelos centros 
estatísticos governamentais – como na França – ou incorporadas em 
sistemas autônomos nacionais – como nos casos da Grã-Bretanha e da 
Itália. No Brasil, embora algumas pesquisas tenham sido realizadas na 
década de 1980 e os “Portais do Egresso” tenham proliferado nos últimos 
anos, os estudos de egressos continuam esporádicos, pouco utilizados e 
com insuficiências metodológicas que podem estar associadas à falta de 
observação das experiências internacionais (JEAN, 2015, p. 309). 
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Garrett, Santos e Cunha (2016), em pesquisa que aborda o processo 

de inserção profissional dos egressos do curso de pedagogia, também comentam 

que existem poucas pesquisas sobre o acompanhamento de egressos das 

Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, se comparado a outros países, onde 

o acompanhamento é feito, de forma mais sistematizada e mediante políticas 

públicas. Nos trazem à reflexão que o acompanhamento dos egressos pela IES é 

um indicador e instrumento de autoavaliação de seus cursos.   

 
A ausência de comunicação instituição-egresso ou de feedback necessários 
à avaliação do ensino ofertado, implica muitas vezes a não realização por 
parte das IES de mudanças necessárias em seus currículos e processos de 
ensino-aprendizagem dos conteúdos ministrados, visando ao 
preenchimento de lacunas eventualmente existentes, perdendo 
oportunidades, inclusive, de obter retorno positivo dessa retroalimentação 
(GARRETT; SANTOS E CUNHA, 2016, p. 40). 

 
Observou-se que as mudanças curriculares, no curso de Licenciatura 

em Pedagogia, na instituição pesquisada, foram uma atividade constante. Desde a 

sua implantação, em 2005, até o ano de 2017, observaram-se 6 versões 

curriculares. As constantes mudanças e adequações são decorrentes das alterações 

legais e da necessidade de atender às demandas do processo de implantação do 

curso na modalidade a distância. 

O objetivo geral deste estudo é investigar os possíveis impactos 

causados na região de Franca/SP pelos alunos egressos do curso de Licenciatura 

em Pedagogia na modalidade a distância, no período de 2009 a 2017, e averiguar o 

perfil dos alunos titulados, sua empregabilidade, absorção no mercado de trabalho e 

desenvolvimento social. De forma mais específica busca: conhecer o aluno egresso 

do curso de Licenciatura em Pedagogia, seu perfil atual e anterior, no momento do 

ingresso na IES; verificar quais fatores contribuem para o sucesso dos alunos na 

conclusão do ensino superior; verificar o mercado de trabalho destes alunos 

egressos do ensino superior e descrever os possíveis impactos da formação do 

ensino superior do curso de Licenciatura em Pedagogia, no desenvolvimento da 

região de Franca - SP. 

A pesquisa é de abordagem qualitativa, caracterizada como 

exploratória, apoiada em estudos bibliográficos e investigativos. Faz um breve 

panorama sobre o cenário atual da EAD no Brasil, em especial do curso de 

Licenciatura em Pedagogia. A população pesquisada é de alunos egressos do curso 
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de Licenciatura em pedagogia, na modalidade a distância, com polo presencial na 

cidade de Franca, estado de São Paulo, alunos estes que colaram grau entre os 

anos de 2009 a 2017. Os dados dos egressos foram coletados mediante carta de 

apresentação da pesquisa a uma IES, que possui sede no Estado de Minas Gerais e 

polo presencial na cidade de Franca. O público pesquisado foi de alunos com 

endereços de e-mails no cadastro da instituição. Os dados foram coletados 

mediante questionário, enviado de forma online, pela ferramenta Google Forms, a 

todos os alunos egressos que possuíam e-mail no cadastro institucional. Observou-

se que alunos das turmas mais antigas não possuíam e-mails no cadastro e que 

muitos e-mails da relação existente não eram válidos. Constatou-se retorno de e-

mails, por motivo de “endereço não encontrado” e “entrega incompleta”. O primeiro 

envio do questionário foi realizado em agosto de 2017 e obteve-se apenas 22 

respostas, dos 573 envios. Com o objetivo de aumentarmos o número da amostra, 

começou-se outro trabalho, usando a técnica “bola de neve”, pela qual foram 

realizados contatos via telefone, Messenger e WhatsApp para os alunos que não 

respondiam. Nestes, constataram-se outros problemas além dos mencionados 

anteriores: vários questionários estavam sendo direcionados diretamente para a 

lixeira; alguns endereços de e-mails não eram do próprio aluno, eram de familiares 

próximos como marido, filhos, entre outros. Com o efeito “bola de neve”, conseguiu-

se a colaboração de ex-alunos que avisaram outros egressos sobre a pesquisa para 

que colaborassem com as respostas, além de alguns endereços de e-mails novos, 

atualizados. Realizou-se o reenvio do questionário, em setembro de 2017, com 

atualização de alguns e-mails, chegando à mostra final desta pesquisa com os 

resultados de 62 questionários respondidos. O banco de dados da instituição possui 

um total de 792 alunos egressos. Destes, 145 formados não possuíam e-mails, 74 

não chegaram a receber o questionário por problemas no envio e foram devolvidos 

como endereço não encontrado, chegando a um total de 219 egressos sem e-mail 

e/ou e-mail inválido. Quanto aos 511 enviados dos quais não se obteve respostas, 

além dos motivos mencionados anteriormente, observamos dois casos de óbito, 

vários endereços eletrônicos antigos, de operadoras que já não estão mais em uso, 

entre outros.  

Quanto aos aspectos éticos, considerada a relação entre os possíveis 

riscos e benefícios, todos os cuidados foram tomados, para garantir a 
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confidencialidade das informações, preservando a identidade dos participantes, bem 

como da instituição envolvida. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa, 

obedecem aos Critérios de Ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Este estudo é de relevância 

social e pondera sobre riscos e benefícios, garantindo a confiabilidade e o sigilo dos 

participantes. Contribui para a própria formação em pedagogia e atuação no 

mercado de trabalho do pedagogo, à medida em que os eventuais riscos são 

anulados, pelos cuidados éticos que foram tomados. 

Quanto aos procedimentos de análise de dados e estudos, cabe 

ressaltar que todo objeto de estudo é transformado, tendo em vista o sujeito que o 

pesquisa. Não existe objeto de estudo que não seja influenciado pelo sujeito, e vice-

versa, assim como não existe pesquisador que não seja transformado por sua 

pesquisa. Triviños (1987) comenta que tudo o que sabe do mundo, mesmo devido à 

ciência, o sabe a partir da visão pessoal ou de uma experiência do mundo sem a 

qual os símbolos da ciência nada significariam. 

 
Mediante a complexidade que permeia as pesquisas e, em especial, os 

ambientes educacionais: 

  
Cabe observar, no entanto que nos sistemas mais institucionalizados, 
dentre esses, os sistemas educacionais, a razão da modernidade continua a 
marcar presença[...]A um observador não atento às diferenças ou às trincas, 
rupturas, e buscas que se processam nesse cotidiano, o que aparece – e 
isso se observa na maioria dos relatos da pesquisa em educação – é uma 
espécie de unicidade técnica abstrata com uma rotina massacrante[....]a 
pesquisa educacional recente tem se debruçado com outros olhares no 
espaço escolar, mergulhando aí com outras posturas, disposições e valores, 
trazendo maiores nuanças sobre a lida cotidiana de professores e alunos, 
questionando se esse “instrumental” é tão instrumental assim, tão técnico 
ou tão cientificamente  referenciado (GATTI, 2011, p.112).  
 

Neste sentido, a busca e a análise dos dados não se restringiram aos 

fatos e aos dados aparentes, mas principalmente à exploração e à investigação das 

subjetividades, deixando abertas oportunidades das quais possam emergir situações 

inesperadas e novos fatos e dados para análise. Gatti (2011) indaga: “O pesquisador 

precisa colocar a possibilidade de surpreender-se, senão, por que pesquisar?”. O 

pesquisador deve, sobretudo, aguçar sua curiosidade, deixá-la que se manifeste de 

forma criativa, sistemática e crítica, em um movimento processual de auto-



17 
 

 
 

organização constante, valorizando cada etapa da pesquisa, servindo-se de saberes 

antigos e construindo novos saberes.  

Como investigação bibliográfica, foi realizada uma busca de estudos 

correlatos no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES, em que se encontraram várias pesquisas com temas relacionados à 

formação de professores, tendo em vista o egresso do curso de pedagogia e sua 

empregabilidade. A busca não ficou restrita à modalidade EAD. Houve a 

necessidade de incluir o ensino presencial, devido ao maior número de dados e 

assuntos correlatos com os objetivos desta pesquisa. A busca no site da CAPES 

aconteceu no mês de setembro de 2017, considerando artigos, teses e dissertações 

que possuíam a combinação das palavras “egressos”, “pedagogia”, “formação de 

professores” e “educação a distância”. Optou-se por considerar os dados de busca 

entre os anos de 2009 a 2017, visto ser este o recorte em estudo desta pesquisa 

dos egressos do curso de pedagogia, na modalidade a distância do polo de Franca. 

Foram encontrados 195 trabalhos de egressos na busca “egressos pedagogia”. 

Destes, apenas 3 trabalhos foram encontrados com o assunto próximo a egressos 

do curso de pedagogia na modalidade a distância. Na busca “impacto social de 

egressos pedagogia ead”, foram encontrados 4 trabalhos, sendo que apenas um 

com o tema próximo aos interesses desta pesquisa. Mediante a necessidade, novas 

buscas foram abertas, de forma online, tendo em vista o foco que neste se propõe, 

egresso da modalidade a distância do curso de licenciatura em pedagogia e seu 

impacto no desenvolvimento regional. 

     A apresentação dos capítulos é distribuída no sentido de auxiliar a 

interpretação e aprofundamento dos dados. O segundo capítulo traz um breve 

panorama dos assuntos centrais da pesquisa, um pouco da história do ensino 

superior no Brasil e as implicações deste no desenvolvimento. Faz uma abordagem 

do desenvolvimento em um contexto não meramente econômico, mas também como 

liberdade, dentro de uma perspectiva social e local. Traz um breve histórico da 

formação em pedagogia desde a criação do curso até as mudanças mais recentes, 

abordando a modalidade de ensino a distância. 

       Os dados coletados no questionário são descritos no terceiro capítulo, 

primeiramente descrever as questões referentes ao perfil do aluno egresso, sua 

ocupação e empregabilidade, fazendo o contraponto do momento anterior ao curso 
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e do momento atual. Busca o desenho da identidade deste professor e sua relação 

com o conhecimento, assim como suas ações em relação a formação ao longo da 

vida. Terminando, descreve os aspectos de desenvolvimento pessoal e social dos 

egressos apurados no questionário e traz, na íntegra, fala livre de 13 alunos em 

contribuição para a pesquisa. 

Um olhar mais reflexivo sobre os dados é tratado no quarto capítulo, 

utilizando a técnica de conteúdo de Bardin (2011), aprofunda novas interpretações 

sobre os dados, das considerações da fala livre dos egressos, classificadas em três 

categorias i) implicações do exercício ou não da profissão; ii) o desenvolvimento de 

capacidades e a formação em pedagogia; iii) contribuições para o sucesso na 

conclusão do curso. 

O quinto capítulo retoma os referenciais teóricos com novas reflexões 

sobre os dados, com vista a formação de professores dentro do contexto do 

desenvolvimento social, dos aspectos socioeconômicos que permeiam as políticas 

de salários dos professores, trazendo as implicações de satisfação e frustração 

destes profissionais. Políticas estas, que de acordo com os dados, podem impactar 

na demanda do curso de licenciatura em pedagogia. Fechamos o capítulo com 

reflexões de responsabilidade social destes egressos, mediante possíveis 

transformações pessoais e ações de cidadania oriundas do curso. 

A presente pesquisa faz uma análise do possível impacto do 

desenvolvimento social, na região dos alunos pesquisados, e a sua relação com o 

conhecimento acadêmico, relacionando a instituição de ensino superior e sua 

contribuição no desenvolvimento social. 
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2 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

2.1 BREVE PANORAMA DA HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Tratar de ensino superior no Brasil demanda compreender as 

influências que permeiam as universidades, desde o seu momento de criação, quais 

momentos históricos e quais aspectos gerais alicerçam o ensino superior e suas 

contribuições para o desenvolvimento político, social e econômico da nação. Em 

suas ponderações sobre a observação histórica da ciência, tecnologia e a inovação 

no Brasil, Schwartzman (2014) comenta que o Brasil demorou muito para 

desenvolver um sistema universitário que incluísse a pesquisa entre suas atividades, 

mesmo se comparado apenas a outros países da América Latina. A principal razão, 

para isso, foi a de que Portugal não permitia que as colônias desenvolvessem o 

ensino superior. A atividade de Portugal, com relação à educação superior no Brasil, 

mudou com a invasão de Lisboa, no final de 1807, quando a família real se muda 

para o Rio de Janeiro, dando início então às primeiras escolas de Direito. Entre a 

independência do Brasil de Portugal, em 1822, e a Proclamação da República, em 

1889, foram poucas as instituições de orientação profissional de direito, medicina e 

engenharia. Durante a República, muitas instituições de ensino superior foram 

criadas, seguindo o modelo português de escola profissional para os cursos de 

direito ou medicina, ou o francês para engenharia ou agricultura. Somente em 1934, 

com a fundação da Universidade de São Paulo (USP), é que a pesquisa passou a 

ser atividade relevante e registrada. 

 
A USP foi fundada por iniciativa de líderes do movimento de 1932, 
contrários ao regime de Getúlio Vargas, que tomara o poder em 1930, mas 
não cumpria sua promessa de promover reformas democráticas (Fausto, 
1997; Pedrosa, 2013). O personagem principal nessa iniciativa foi Júlio de 
Mesquita Filho, o editor do jornal O Estado de São Paulo, que foi um 
importante veículo para angariar apoio da população durante a revolta de 
1932. Portanto, pode-se dizer que tanto a imprensa livre como os valores 
liberais democráticos assumiram um papel importante nos primórdios da 
universidade brasileira e das instituições científicas (SCHWARTZMAN, 
2014, p.139- 140). 

 
Schwartzman comenta que a consolidação da pesquisa básica e, aos 

poucos, o desenvolvimento da pós-graduação, dá-se com o estabelecimento de 

agências federais de fomento à pesquisa, em 1951, com o Conselho Nacional de 



20 
 

 
 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) financiando a pesquisa, e a 

Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

financiando a pós-graduação, assumindo papéis complementares. 

 

2.2 O ENSINO SUPERIOR E SUAS IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO 

 

A educação é tema em destaque quando se aborda o desenvolvimento 

de uma nação. Schwartzman (2014), em suas reflexões sobre como a via 

democrática vem desenhando o desenvolvimento econômico e social no Brasil, 

assim aborda: 

 
A educação é outra área onde o regime democrático parece ter tido um 
impacto positivo. Ela se tornou uma preocupação central da sociedade 
como um todo e é reconhecida pelos políticos como uma questão 
importante. ... as tão necessárias mudanças na gestão de escolas 
encontram resistência dos sindicatos de professores, e os governos, 
regionais ou locais, não conseguiram combater o status quo, em que a 
qualidade educacional é bastante baixa (SCHWARTZMAN, 2014, p. 173). 
 

Schwartzman (2014) comenta também sobre o avanço da ciência no 

Brasil, durante o sistema democrático, que apesar do aumento das produções 

científicas e dos avanços nas inovações relacionadas à vida social, há pouca 

evidência de seu efeito na democracia e no desenvolvimento tecnológico: 

 
O Brasil vem desenvolvendo um sistema democrático bastante notável 
desde o final do período autoritário, há quase 30 anos. Durante esse tempo, 
a inovação teve um histórico ambíguo: a democracia parece ter tido um 
efeito bastante positivo nas inovações relacionadas à vida comunitária e 
social, mas um impacto muito menor em seus aspectos tecnológicos e 
científicos[....] O avanço da ciência, medido pelo número de citações e 
produções científicas, evoluiu positivamente nas duas últimas décadas, mas 
há pouca evidência de seu efeito na democracia, exceto, possivelmente, 
pelo clima mais positivo nos campi acadêmicos (SCHWARTZMAN, 2014, p. 
135 - 136). 
 

Nesta pesquisa, em especial, trata-se do impacto da formação superior 

de professores, pedagogos, no desenvolvimento regional da cidade de Franca/SP, 

não se esquecendo de que o profissional, o professor, está envolvido em todas as 

áreas do conhecimento. Para compreender melhor esta relação da formação do 

professor e de suas implicações no desenvolvimento regional, Gatti (2011) traz 

implicações do ponto de vista pessoal no processo de formação de professores, e 

salienta que o professor não é uma entidade abstrata, ele é uma pessoa de certo 

tempo e lugar: 
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Os professores têm sua identidade pessoal e social que precisa ser 
compreendida e respeitada: com elas é que se estará interagindo em 
qualquer processo de formação, de base ou continuada, e nos processos de 
inovação educacional................................................................................... 
Os professores, ao agirem de determinadas maneiras, revelam/escondem 
uma identidade complexa em que representações de conhecimentos, 
crenças, valores e atitudes se compõem integrando as vivências nas salas 
de aula e fora delas...................................................................................... 
Os professores são os construtores das vias pelas quais as experiências 
traduzidas em conhecimentos estruturados e organizados circulam 
interpessoas e intergerações. Mas essa construção não se dá num vácuo, e 
sim numa dada história situada temporal e geograficamente (GATTI, 2011, 
p.167 – 168; 169). 
 

Compreender esta dinamicidade e complexa relação do pessoal ao 

social, do geral para o local, dentro das implicações que os processos de 

escolarização e de ensino aprendizagem impactam no desenvolvimento, não é 

tarefa fácil. Contudo, o ensino superior tem significativo papel neste processo: 

 
As funções do ensino superior não podem seguir alienadas em relação às 
questões nacionais. Dele – e de todos os seus membros – se espera a 
canalização da inteligência, do conhecimento e do pensamento superiores 
para reflexão e ações em direção aos problemas da sociedade brasileira, 
buscando soluções compatíveis com nossa cultura e civilização[...] Tem 
sido realçado também que os cursos superiores não podem pretender ter 
características únicas em todo o país, em um país de tão grandes 
diversidades regionais. Daí a relação universidade/sociedade dever exercer-
se também com foco local e regional, de tal forma que se facilite o encontro 
dos saberes produzidos pela comunidade e pela instituição de ensino 
superior (Oliveira,  2000, 2001, 2003; Oliveira; Gomes, 2004). Sobressai-se 
a necessidade de projetar cursos que busquem a formação profissional sob 
a égide humanística e que, além de preencherem os requisitos comuns à 
formação em termos nacionais, estejam plenamente identificados e 
comprometidos com a realidade regional (geo-histórica, econômica, política 
e social) cujos traços estão e estarão no entorno da instituição e de seus 
membros. Como igualmente levar em conta as características da própria 
instituição em que os cursos se integralizam. (LOURINHO; OLIVEIRA; 
PALERMO, 2018, p. 10). 
 
 

Na sociedade brasileira, com seus atuais problemas de corrupção e 

impunidade que agravam os já existentes problemas econômicos, políticos e sociais, 

as Universidades, no exercício de suas funções, são um bálsamo de esperança.  

Carecemos de que o ensino superior se dedique a pensar e a agir para atender às 

demandas locais, que impactam o desenvolvimento, principalmente na formação de 

profissionais compromissados com a sociedade e com um desenvolvimento mais 

sustentável e humano, ou seja, transcendendo a visão capitalista individualista e 

graduando egressos comprometidos não só com os seus desenvolvimentos 

pessoais, mas também com as questões sociais que os rodeiam. 
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2.3 DESENVOLVIMENTO: UM OLHAR SOCIAL E LOCAL 

 

Neste trabalho, conceitua-se desenvolvimento, não desconsiderando 

os aspectos econômicos, sociais e políticos, mas, sobretudo, buscando-se encontrar 

o equilíbrio entre estes três aspectos, de forma sustentável, em que os meios 

produtivos possuem uma visão mais ampla de seus objetivos, a fim de que os 

ganhos também possam ser significativos dos pontos de vista humano e ambiental. 

 
Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da 
acumulação de riqueza e do crescimento de Produto Nacional Bruto e de 
outras variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do 
crescimento econômico, precisamos enxergar muito além dele […] Os fins e 
os meios do desenvolvimento requerem análise e exame minuciosos para 
uma compreensão mais plena do processo de desenvolvimento[…] o 
desenvolvimento econômico não pode sensatamente ser considerado um 
fim em si mesmo. O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo 
com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos 
(SEN, 2010, p. 28). 
 

Refletir sobre liberdade é pensar o desenvolvimento sobre os 

instrumentos sociais que privam e/ou que geram liberdade. No que tange ao 

trabalho, cabe refletir sobre os processos também de não trabalho, isto é, as 

implicações do trabalho remunerado e do tempo das pessoas, no período de não 

trabalho assalariado. Cabe perceber o movimento humano, de forma integral, em 

suas ações pessoais e coletivas que, de certa forma, causam impacto no contexto 

em que vive, seja do ponto de vista econômico, social, político ou ambiental. Todo 

sujeito deveria, ao exercer seu livre viver, praticar em seu cotidiano ações, de forma 

a compreender as reações que estas geram em sua complexidade, seja no 

consumo, nos aspectos físico e emocional, no convívio com outras pessoas e com o 

meio ambiente, como, por exemplo, nas formas de lidar com o lixo que gera e com 

tudo o que constrói ou destrói.  Cada indivíduo deveria carregar em si a condição de 

fazer escolhas e tomar decisões, diante das circunstâncias que a vida lhe oferece, o 

que diferencia o homem dos animais é a capacidade de pensar. As capacidades de 

pensar, refletir e criar deveriam ser o bem maior para os níveis considerados ao 

desenvolvimento, os processos de cuidados e de formação das novas gerações, o 

exercício da livre reflexão e do pensar emancipado.  

Para Ribeiro (2011), a reconquista de um grau de autonomia criativa, 

num campo particular, invoca outras reconquistas em outros campos. O 
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desenvolvimento, em sentido mais amplo, perpassa pelo campo da criação, das 

ações espontâneas de cada ser, para dar respostas às situações novas, para 

resolver questões micro que possuem impacto na situação macro. Sendo assim, não 

podemos ficar presos à ideia de avaliação apenas do ponto de vista do trabalho 

remunerado, ou da escola, como desenvolvimento, mas também como estes atuam 

nos momentos livres, ócios. Como as pessoas estão utilizando o tempo? Quais são 

os espaços que elas frequentam? O que fazem? Quais os efeitos destes a curto, 

médio e longo prazo?  

Forças ocultas se manifestam quase de forma invisível na vida das 

pessoas e da sociedade. Guatarri comenta que os modos de vida humanos, 

individuais e coletivos, evoluem no sentido de uma progressiva deterioração: 

 
As redes de parentesco tendem a se reduzir ao mínimo, a vida doméstica 
vem sendo gangrenada pelo consumo da mídia, a vida conjugal e familiar 
se encontra frequentemente ossificada por uma espécie de padronização 
dos comportamentos, as relações de vizinhança estão geralmente 
reduzidas a sua mais pobre expressão [...] É a relação da subjetividade com 
sua exterioridade – seja ela social, animal, vegetal, cósmica __ que se 
encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral de 
implosão e infantilização regressiva (2005, p. 7). 
 

Nas reflexões e discussões sobre a micropolítica e cartografias do 

desejo, segundo Guatarri (2005), as mutações da subjetividade funcionam no 

próprio coração dos indivíduos, em sua maneira de perceber o mundo, de se 

articular com o tecido urbano, com os processos maquínicos do trabalho e com a 

ordem social suporte das forças produtivas. Os processos acabam cristalizando o 

homem em uma rede de desejos e fazeres que aqui cabe chamar de escravidão do 

século XXI. Na escola, na vida doméstica, todo aprendizado tende a fabricar um 

operário especializado. A infância foi deslocada das brincadeiras coletivas na 

vizinhança, nas ruas, nos jardins, nas árvores, para agora a imobilidade dos corpos 

diante das TVs, dos jogos de computadores, do celular, enfim em um ambiente 

maquínico.  Para Guatarri (2005), as mudanças sociais concernem também à 

produção de subjetividade, e para isto, devem ser considerados e levados em conta 

os processos de emancipação. Neste sentido, devemos interpelar aos 

“trabalhadores sociais”, educadores, psicólogos, jornalistas, assistentes sociais, 

entre outros, que atuam de alguma maneira na produção de subjetividade. Todos 

aqueles que ocupam uma posição de ensino, cuja profissão consiste em se 

interessar pelo discurso do outro, embarcam na produção de subjetividade.  
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Eles [os trabalhadores sociais] se encontram numa encruzilhada política e 
micropolítica fundamental. Ou vão fazer o jogo dessa reprodução de 
modelos que não nos permitem criar saídas para os processos de 
singularização ou, ao contrário, vão estar trabalhando para o funcionamento 
desses processos na medida de suas possibilidades e dos agenciamentos 
que consigam pôr para funcionar (GUATARRI, 2005, p. 37). 

 
O que são ações para a emancipação pessoal e social? Não se 

pretende aqui eximir a responsabilidade dos governos em relação ao 

desenvolvimento, mas trazer a responsabilidade do desenvolvimento para cada ser 

humano e, sobretudo, aos profissionais de ensino, que, em pequenos grupos, são os 

grandes responsáveis pela micromudança que acontece em nossa sociedade, em 

nosso país, em nosso planeta. 

 

2.4 ESPECIFICIDADES DA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA  

 

A Resolução CNE/CES 1/2016, ao estabelecer as Diretrizes e Normas 

Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 

Modalidade a Distância, caracteriza-os como: 

 
[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos 
processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, 
políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, de modo que se propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação 
e complementaridade entre a presencialidade e a virtualidade “real”, o local 
e o global, a subjetividade e a participação democrática nos processos de 
ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais da 
educação (professores, tutores e gestores), que desenvolvem atividades 
educativas em lugares e/ou tempos diversos (CNE/CES 1/2016, online). 

  
O ensino superior, na modalidade a distância, proporciona, aos alunos, 

maiores autonomia e flexibilidade de tempo e espaço para os estudos, contribuindo 

com a inclusão social de vários indivíduos que não teriam a possibilidade de 

frequentar diariamente os estudos presenciais. Contudo, em nada difere em relação 

às obrigatoriedades das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Pedagogia 

ofertados no ensino presencial. 

Conforme abordado por Rolim e Serra (2009), o ensino superior tem 

contribuído para elevar os níveis gerais de qualificação, da forma de trabalho na 

região pesquisada por eles. A presente pesquisa pretende verificar com estes 

egressos do curso de licenciatura em pedagogia, na modalidade a distância, se tal 
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fato também ocorre em polos de apoio presencial na cidade de Franca/SP, visto 

que: 

 
Em atendimento à Dimensão 3 (três) do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), tanto a sede como o(s) polo(s) devem 
demonstrar responsabilidade social e comprometimento com o 
desenvolvimento regional e com o atendimento às Diretrizes Curriculares 
Nacionais na oferta de ensino, pesquisa e extensão (CNE/CES 1/2016. p. 
3). 
 

Os dados do Censo EAD.BR 2016 revelaram que a educação a 

distância é um segmento assim distribuído pelo território nacional: 37% dos 

respondentes têm suas sedes no Sudeste, 27% no Sul, 18% no Nordeste, 11% no 

Centro-Oeste e 7% no Norte.  

 

Figura 1 – Localização das sedes das instituições formadoras, por região 

 

Fonte: Censo EAD.BR (2016). 
 
 
2.5 A HISTÓRIA DA FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA  

 

Gatti (2011) traz informações históricas sobre o curso de Licenciatura 

em Pedagogia e faz um breve panorama sobre a formação de professores no Brasil 

para entender melhor as influências sociais, políticas e econômicas que este curso 

vem sofrendo desde a sua regulamentação, em 1939, quando foi criado com a 

finalidade de “formar bacharéis especialistas em educação e, complementarmente, 

(...) professores para as Escolas Normais em nível médio”. Continuando neste 
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caminhar histórico do curso de pedagogia, em 1986, o Parecer nº 161, do então 

Conselho Federal de Educação, reformula o curso de pedagogia, que passa a 

oferecer também formação da docência de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. 

Gatti comenta ainda que: 

 
Foram sobretudo as instituições privadas que se adaptaram para oferecer 
esse tipo de formação ao final dos anos 1980. A maioria dos cursos de 
Pedagogia das instituições públicas mantiveram sua vocação de formar 
bacharéis, nos moldes da origem desses cursos. [...] Fazendo uma pequena 
digressão histórica sobre a formação de professores no Brasil, lembramos 
que a formação de docentes para o ensino das “primeiras letras” em cursos 
específicos foi proposta no final do século XIX com a criação das Escolas 
Normais. Na época, essas escolas correspondiam ao nível secundário, e 
posteriormente, ao ensino médio, a partir de meados do século XX. 
Continuaram a fazer a formação dos professores para os primeiros anos do 
ensino fundamental e a educação infantil até recentemente, quando a partir 
da Lei nº 9394 de 1996 postulou-se a formação desses docentes em nível 
superior, com um prazo de 10 anos para ajustes. (2011, p. 207).  
 

O curso de pedagogia nasceu no ensino superior como bacharelado, 

para formar o técnico em educação e o professor que iria formar os professores das 

séries iniciais. A formação destes professores de crianças, tido como início da vida 

escolar em nossa sociedade, entendeu-se ao longo daquele tempo, como de menor 

importância, caracterizando a formação de ensino secundário e médio.  Somente em 

1996, com a Lei nº 9.394/96, a educação infantil passa a ser reconhecida como 

educação básica e, ao fazê-lo, não só regulamentou a valorização do profissional 

professor da educação infantil, como passou a acompanhar as instituições de creche 

e pré-escolas com maior rigor, do ponto de vista educacional. As creches que 

possuem suas bases históricas, fundamentadas no assistencialismo, passam a ser 

vistas como instituições educacionais, gerando uma grande demanda na formação 

de professores no ensino superior para atuar na educação infantil e séries iniciais da 

educação básica. O curso de pedagogia, então, passa por novas regulamentações, 

e 

 
[...] somente em 2006, depois de muitos debates, o Conselho Nacional de 
Educação aprovou a Resolução nº1, de 15/05/2006, com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para esses cursos, propondo-os como licenciatura e 
atribuindo-lhes a formação de professores para a educação infantil e para 
os anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o ensino médio na 
modalidade Normal, onde fosse necessário e onde esses cursos existissem 
e fosse para a educação de jovens e adultos, além da formação de 
gestores. Essa licenciatura passa a ter amplas atribuições, embora tenha 
como eixo a formação de docentes para os anos iniciais da escolarização. A 
complexidade curricular para esse curso torna-se grande, notando-se 
também, pelas orientações da Resolução citada, a dispersão disciplinar que 
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se impõe, em função do tempo de duração do curso e sua carga horária, 
dando que ele deverá propiciar “a aplicação, ao campo da educação, de 
contribuições, entre outras, de conhecimentos como o filosófico, o histórico, 
o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o 
sociológico, o político, o econômico, o cultural.”; englobar (art. 4º, parágrafo 
único) a formação de habilidades de planejamento, execução, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação, de 
projetos e experiências educativas não escolares; a produção e a difusão do 
conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos 
escolares e não escolares. O licenciado em Pedagogia deverá ainda: estar 
apto no que é especificado em mais de 16 incisos do artigo 5º dessa 
Resolução e cumprir estágio curricular em conformidade ao inciso IV, do art. 
8º. Essas postulações criaram tensões e impasses para o desenvolvimento 
curricular desses cursos ainda não bem equacionados (GATTI, 2011, p. 
208). 
 

No Artigo 4º da Resolução do CNE, que Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, faz conhecer 

onde atuam estes egressos: 

 
O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (CNE/CP 1/2006, 2017, online). 
 

O curso de Licenciatura em Pedagogia, na instituição pesquisada, foi o 

pioneiro na oferta de cursos na modalidade a distância, e teve autorização de 

funcionamento pelo MEC, no ano de 2005. Possui alunos formados em vários 

estados do Brasil. No ano de 2007, tiveram início as ofertas no polo presencial de 

Franca/SP, objeto de estudo desta pesquisa.  

A alavanca que motivou a oferta do Curso de Pedagogia, nesta 

modalidade de ensino, foi a necessidade de atender a demanda de professores 

atuantes nos anos iniciais da Educação Básica, que não possuíam graduação   e 

buscavam a formação no Ensino Superior. Eram professores que possuíam o 

magistério, do segundo grau. 

Em 2008, surge uma nova demanda para o curso de Pedagogia EAD, 

dos professores que já possuíam Licenciatura anterior, isto é, graduação em alguma 

área específica da Educação Básica, e que desejavam fazer o aproveitamento de 

disciplinas já cursadas. Buscavam a graduação em Pedagogia, com o objetivo de 

aperfeiçoarem seus conhecimentos e ampliarem as possibilidades de atuação no 

mercado de trabalho. Com o foco voltado para as aprovações nos concursos 
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públicos, pontuações, efetivações, prêmios e promoções para cargos da gestão 

escolar. 

Os estudos de Rolin (2009) comentam sobre as particularidades dos 

sistemas regionais de aprendizagem, integrantes de um sistema regional de 

inovações, porque entende que o aprendizado é o ponto de partida para a inovação. 

Neste sentido, as universidades são consideradas elementos-chave no processo de 

desenvolvimento das regiões, um debate que vem acontecendo em todo o mundo, 

particularmente na Europa, movimentando recursos para novas universidades e 

reestruturando universidades mais antigas. As regiões com maior possibilidade de 

desenvolvimento são as que estabelecem um projeto político, congregando seus 

diferentes atores, e que utiliza e coordena conhecimentos existentes na região. 
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3 DESCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Este capítulo descreve os dados apurados junto aos questionários 

enviados, por e-mail, ao banco de dados dos alunos formados. São informações 

contidas nas respostas de 62 egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia, 

titulados entre os anos de 2009 a 2017, na modalidade a distância, de um polo 

presencial na cidade de Franca/SP. 

 

3.1 O PERFIL DO EGRESSO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

Em relação à idade dos 62 alunos egressos do curso de Licenciatura 

em Pedagogia, na modalidade a distância, do polo de Franca/SP, registram idade 

mínima de 25 anos e máxima de 61 anos. Segue gráfico representativo da questão 

nº 1 do questionário. 

 

Gráfico 1 – Distribuição por Idade 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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e 23% possuem idade acima de 44 anos. Apenas um egresso possui idade superior 

a 54 anos, especificamente uma representação isolada de 61 anos. 

 

Gráfico 2 – Faixas etárias 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A questão número dois do questionário trata do gênero. Das respostas 

obtidas, 84% foram do sexo feminino e 16% do masculino, mostrando conformidade 

com as demais pesquisas relacionadas com professores quanto à preferência pelo 

público feminino. 

 

Gráfico 3 – Distribuição por gênero 
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Fonte: elaborado pela autora. 
 

O questionário também investigou o estado civil dos egressos, apurou 

que 68% dos egressos são casados, 21% solteiros, 8% divorciados, não houve 

nenhum respondente viúvo e 3% respondeu “outro”.  

 

Gráfico 4 – Estado Civil 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A questão seguinte, a de nº 4, buscou informações em relação ao 

número de dependentes. Apesar do grande público de egressos casados, 47%, ter 

registrado não possuir dependentes, 26% registraram possuírem dois dependentes, 

18%, um dependente, 5%, três dependentes, 3%, 4 dependentes e 1% registrou 

possuir 5 dependentes. 
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Gráfico 5 – Número de dependentes 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
A questão número 5 tratou da renda individual mensal, e a questão 

número 6 buscou dados sobre a renda familiar mensal. Obtiveram-se respostas de 

61 egressos, um se absteve e não respondeu. A renda individual encontrada de 62% 

dos respondentes fica entre 2,1 e 5 salários mínimos, 23% recebem até 2 salários 

mínimos, 12% recebem acima de 5 salários mínimos e 3% acima de dez salários 

mínimos. No gráfico, a seguir, é possível verificar ambos os resultados. 

 

Gráfico 6 – Remuneração individual e familiar 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Observa-se que 44% dos respondentes possuem renda familiar entre 

2,1 e 5 salários mínimos, 38% possuem renda familiar acima de 5 salários mínimos 

e menor que 10 salários mínimos, 11% possuem renda familiar acima de dez 

salários mínimos e 7% dos egressos mantiveram a renda familiar igual a individual, 

de até 2 salários mínimos. Podemos observar que a representatividade dos 

egressos que possuem menor renda individual é maior na renda familiar, 

caracterizando possíveis arrimos de família. 

Em relação ao tempo de formados, a questão nº 9 do questionário 

investigou o ano de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia dos egressos 

pesquisados. A representatividade dos egressos que responderam ao questionário 

do ano de 2013 foi maior, somando 16 titulados neste referido ano.  

 
Gráfico 7 – Ano de formação dos egressos participantes da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

No gráfico acima, a Série 1 representa a quantidade de egressos 

participantes da pesquisa, por ano de conclusão do curso; e a Série 2 indica o tempo 

que o egresso tem de formado no curso de Licenciatura em Pedagogia. Das 

repostas obtidas, 44% possuem entre 3 e 5 anos de formados, 27% possuem entre 

6 a 8 anos de formados e outros 27% possuem menos de três anos de formados. 

Um egresso não respondeu à questão. 
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Gráfico 8 – Representatividade do tempo de formação 

 
 

Fonte: elaborado pela autora. 
 
 

A maior representatividade das respostas é de pedagogos que 

possuem entre 3 e 5 anos de título.   

 

3.2 OCUPAÇÃO E EMPREGABILIDADE DOS EGRESSOS DO CURSO DE 
 LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD 
 

As questões de números 11 e 12, e de 22 a 28, aprofundam as 

informações em relação ao perfil destes egressos e sua ocupação profissional. 

Promovem um contraponto entre o momento que antecede a formação e após o 

título. 

Observou-se, na apuração da questão nº 22, que 94% dos egressos já 

possuíam atividade profissional antes de ingressarem no curso de Licenciatura em 

Pedagogia na modalidade a distância. Dos 62 respondentes quatro, não 

trabalhavam. 
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Gráfico 9 – Atividade profissional antes do curso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Nos dados apurados na questão nº 23, observa-se que dos 58 

egressos que já possuíam atividade profissional antes de ingressarem no curso de 

Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, 47 responderam já 

trabalhavam na área de Educação, uma representação de 76%. Dos 15 egressos 

restantes, 10 informaram trabalharem em outra área, 4 não trabalhavam e 1 não 

respondeu. 

 

Gráfico 10 – Ocupação antes do curso 
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Fonte: elaborado pela autora. 
 

Representando 16% do público pesquisado, dos dez egressos que 

informaram não trabalharem na área de Educação, 2 relataram trabalharem na área 

de calçados, outros 2 na área de enfermagem, 1 na área de assistência social, 1 na 

área de estética, 1 na área administrativa e uma como escriturária. 

Gráfico 11 – Ocupação fora da área de educação antes do curso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Dos 47 egressos que informaram trabalharem na área de Educação 

antes de iniciarem o curso de Licenciatura em Pedagogia, 39 relataram atuarem 

como professores, dois como secretários escolares e os demais, com 

representatividade de um egresso em cada função: agente escolar; assistente 

técnico de Educação Básica; assistente de coordenação; coordenação pedagógica, 

produção de materiais e vice-direção. 

O Estatuto do Magistério Público Municipal de Franca, instituído pela  

Lei nº 4.972 de 11 de fevereiro de 1998, em seu artigo 6º, define o quadro de cargos 

e/ou funções atividades do Magistério Municipal: 
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Artigo 6° - O Quadro do Magistério Municipal é assim constituído: 
professor I - proporciona a Educação Básica (Educação Infantil e ensino 
fundamental até a 4ª série), ministrando aulas aos alunos das escolas do 
sistema municipal de ensino. 
professor I - de Educação Musical - proporciona a Educação Básica, 
ministrando aulas de música aos alunos das escolas do sistema municipal 
de ensino e/ou conveniada. 
professor I - de Ensino Especial - proporciona a educação básica (Educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio), ministrando aulas aos alunos 
portadores de deficiências físicas ou mentais, nas escolas do sistema 
municipal de ensino e/ou conveniada. 
professor III - proporciona o ensino fundamental, da 5ª a 8ª Séries e Ensino 
Médio, planejando, executando e avaliando o processo de aprendizagem 
das classes sob sua responsabilidade. 
coordenador pedagógico - organiza e elabora os planos escolares em 
conjunto com os professores de cada área. Participa de consultas, bem 
como avalia e reajusta a programação curricular e emite relatórios. 
orientador educacional - executa e avalia o processo de orientação 
educacional na Unidade Escolar, em cooperação com os Professores, a 
família e a comunidade. 
pedagogo - planeja, supervisiona e coordena programas referentes às 
atividades de ensino em grau de maior complexidade, promovendo 
pesquisas, estudos pedagógicos, traçando metas, criando ou modificando 
processos educativos. 
supervisor de ensino - assiste na programação global e nas tarefas de 
organização escolar, supervisiona os estabelecimentos de ensino, 
verificando a observância dos Regimentos Escolares. 
diretor - administra todas as atividades educacionais e administrativas nas 
unidades escolares de ensino infantil,  fundamental e médio (CÂMARA 
MUNICIPAL DE FRANCA, 1998, online). 

 

Na questão nº 23, o egresso teve um campo aberto para o 

preenchimento da função que exercia antes do curso. Em relação às funções 

exercidas pelos ingressantes no curso, já professores em atuação, foi possível 

chegar à representatividade de 19 egressos respondentes, sendo que 9 relataram 

atuação na docência do Ensino Fundamental anos finais, 7 na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental anos iniciais e 3 pesquisados na docência do Ensino Técnico e 

Profissionalizante.  

A questão nº 25 investigou a quantidade de egressos que estão, no 

momento presente, exercendo atividade profissional na área de educação. 

Constatou-se que 87% destes titulados estão trabalhando atualmente na educação. 

Observou-se um crescimento de 11% dos egressos que ingressaram no mercado de 

trabalho da área da Educação. 
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Gráfico 12 – Ocupação como professor antes do curso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Na apuração das respostas da questão nº 26, foi possível conhecer 

melhor as funções que os egressos passaram a atuar na área da Educação, após a 

titulação da Licenciatura em Pedagogia. 

O gráfico a seguir faz um comparativo da ocupação profissional dos 

egressos, na área da Educação, no momento do ingresso no curso em relação ao 

momento atual. 

 

Gráfico 13 – Funções na área de Educação antes e depois do curso de Licenciatura 
em Pedagogia 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

22

7
9

3

0

5

10

15

20

25

Professor ‐ não
especificou

Professor Infantil e
Fundamental anos

iniciais

Professor
Fundamental 2

Professor Técnico e
Profissionalizante

Ocupação como professor antes do curso

1 1 1 1 1

39

2 0 1 0 0

47

1 0 2 4 1

37

0 3 0
5 1

54

0
10
20
30
40
50
60

Funções na área de Educação antes e depois do curso de 
Licenciatura em Pedagogia

ANTES DEPOIS



39 
 

 
 

 

Apesar de observamos o decréscimo de 2 egressos, na função de 

professor, o quadro geral mostra um acréscimo que 7 licenciados em pedagogia 

ingressaram na Educação. Como a questão foi de escolha, fechada, não foi possível 

verificar o segmento de ensino, onde os professores estão exercendo a docência, 

como tivemos na questão nº 23 alguns indicadores dos que atuavam antes do curso. 

Contudo, é possível conhecer melhor as funções que os egressos 

passaram a atuar na área da Educação, após a titulação da Licenciatura em 

Pedagogia. Observa-se que houve acréscimos nos cargos relacionados à gestão 

escolar, nas seguintes funções: supervisor de ensino; direção escolar; coordenação 

pedagógica e assistente de coordenação. 

A questão número 12 investigou 7 critérios que influenciaram na 

escolha em cursar a Licenciatura em Pedagogia. Sugeria ao egresso digitar um 

numeral de 1 a 5 para cada item, sendo o numeral 1 para menor importância e o 

numeral 5 para maior importância. Os dois itens mais pontuados, ficaram 

praticamente empatados “Diversidade das alternativas de funções na área 

educacional” (234 pontos) e “Atuar na gestão escolar” (233 pontos), o item menos 

pontuado foi “Influência de outro pedagogo (pais, amigos, parentes etc.)” com 154 

pontos, ocupando a sétima posição. “Vocação” ficou em terceiro lugar com 227 

pontos. “Atuar na docência de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental” ocupou a quarta posição, com 221 pontos. “Formação generalista e 

abrangente” ficou com 212 pontos ocupando a quinta posição. E a “Existência de 

amplo mercado de trabalho” ficou na sexta posição com 201 pontos. 
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Gráfico 14 – Influências na escolha do curso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Observando os resultados sobre os critérios que mais influenciaram na 

escolha em cursar a Licenciatura em Pedagogia, nota-se que os itens ficaram bem 

distribuídos, com pontuação maior para a tendência em atuação nos cargos de 

gestão. Um indicativo de que a maior demanda, que procura o curso de Licenciatura 

em Pedagogia, o faz como escolha para a formação continuada e o plano de 

carreira. No Manual do Professor, capítulo “Evolução Funcional”, encontrado no site 

da APEOESP, é possível entender melhor como funciona a evolução funcional no 

estado de São Paulo: 

 

O plano de carreira instituído pela L.C. nº 836/97, alterado pela LC 958/04, 
define a evolução funcional como a passagem do integrante do QM para 
nível retribuitório superior da respectiva classe, mediante à avaliação de 
indicadores de crescimento da capacidade potencial de trabalho do 
profissional do ensino. 
Essa evolução, assim, deve se dar de duas maneiras: pela via acadêmica 
(considerado o fator habilitações acadêmicas obtidas em grau superior de 
ensino) ou pela via não acadêmica (considerados os fatores relacionados à 
atualização, aperfeiçoamento profissional e produção de trabalhos na 
respectiva área de atuação) (APEOESP, 2013, online). 
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Observa-se, neste sentido, uma preocupação com a avaliação de 

indicadores de crescimento da capacidade potencial de trabalho dos docentes no 

Estado de São Paulo. Observa-se, também, que o Município de Franca não dispõe 

de Plano de Carreira para os servidores públicos municipais, incluindo os servidores 

relacionados à docência da Educação Básica.  

A questão número 24 tratou sobre o estágio remunerado, durante o 

curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade distância. Como resultado 

observaram-se 2 egressos que relataram terem realizado estágio remunerado 

durante a formação, 97% dos egressos pesquisados relataram não terem realizado 

estágio remunerado durante o curso. Apesar de a modalidade a distância possibilitar 

maior disponibilidade e flexibilidade de tempo para os alunos, o que se observa é 

que poucos são os que não estão no mercado de trabalho, o que torna o estágio 

remunerado pouco atrativo, pois a maioria já são trabalhadores ativos.  Cabe 

ressaltar que parte do público pesquisado, neste trabalho, é de alunos portadores de 

outra licenciatura, anterior ao curso de Pedagogia.  

Em relação ao local de trabalho, a questão número 11 investigou onde 

atua o egresso, se no setor público ou privado. Observou-se que o papel do Estado, 

na formação e empregabilidade dos professores, tem significativa e relevante 

importância.  

 

Gráfico 15 – Local de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os dados mostram que 74,2% dos egressos estão trabalhando 

atualmente no setor público. Ficam empatados com representatividade de 35,5% 

para os setores Municipais e Estaduais, enquanto a representatividade do setor 

Federal ficou em 3,2%. A atuação no setor privado corresponde a 19,4% dos 

egressos pesquisados e 6,4% relataram não estarem trabalhando no momento. 

Com relação à alteração de renda, a questão nº 27 do questionário 

apurou que 55% dos egressos responderam que houve alteração (34 titulados), 43% 

responderam que não houve alteração de renda, isto é, 27 egressos mantiveram a 

mesma renda, 1 egresso não respondeu à questão. 

 

Gráfico 16 – Alteração de renda 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Em relação à proporção da alteração de renda para maior ou menor, 3 

egressos relataram diminuição de renda. Dos 31 egressos que relatam aumento de 

renda, uma representação de 50% dos respondentes da pesquisa. O índice de 

aumento entre 21% e 40% foi o mais representativo, com 13 titulados respondentes. 

O segundo índice ficou para até 20% de aumento, com 9 egressos. O terceiro índice 

ficou para aumento entre 41% e 60%, relatado por 5 egressos. E, em quarto lugar, 

ficou representado por 4 egressos que relataram terem obtido acima de 60% de 

aumento. 
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Gráfico 17 – Aumento de renda 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

No Brasil, com a promulgação da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 

2008, a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, é regulamentada instituindo o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O art. 6º da 

referida lei assim dispõe:  

 
Art. 6º – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério 
até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da 
Constituição Federal (BRASIL, 2008, online). 
 

Desde então, o piso salarial dos professores vem sofrendo reajustes, a 

fim de se equiparar a outras categorias que possuem a mesma formação. Mazzoco 

(2017) comenta que em 2009, a remuneração para jornada de trabalho de 40 horas 

semanais era de R$ 950,00. Em 2017, sete anos após a promulgação da Lei, o piso 

é R$ 2.298,80. Os reajustes chegam a 140%, precisamente 88,2%, se descontada a 

inflação no período. 
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Figura 2 – Piso salarial dos professores nos últimos anos 
 

 

Fonte: Mazzoco (2017) 
 
Mesmo com a regulamentação da Lei Nº 11.738 e os reajustes 

regulares, comparados os salários entre outras profissões, o salário dos professores 

não atingiu a meta esperada. Segundo Mazzoco (2017) o piso de um professor 

chega a ser metade do piso de um jornalista (4.777,21 reais pelo sindicato do estado 

de São Paulo), um terço do piso de um engenheiro (7.964,50 reais, de acordo com o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), e aproximadamente 

80% do piso de um psicólogo (2.750 reais, de acordo com o sindicato do estado de 

São Paulo). O objetivo da Meta 17 do Plano Nacional da Educação (PNE) e do 

Plano Estadual da Educação (PEE), é equiparar o salário do professor ao de 

profissionais com escolaridade equivalente: 

 
Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) 
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 
de vigência deste PNE (SASE/MEC, 2014, online). 

 
Apesar dos esforços dos últimos 9 anos, a equivalência é uma 

realidade distante. No Estado de São Paulo, o salário-base inicial dos professores é 

de R$1.565,98 para 30 horas semanais, podendo chegar a R$ 1800,00 para quem 

faz 32 horas semanais, sendo 25 horas em sala de aulas, 4 horas de ATPC (Aulas 

de Trabalho Pedagógico Coletivo) e 3 de ATPL (Aula de Trabalho Pedagógico 

Livre). É acrescido de benefícios, de acordo com as faixas e níveis da carreira, 



45 
 

 
 

adicional por tempo de serviço, além de bônus por merecimento, pago anualmente, 

de acordo com avanço do ensino nas escolas estaduais. Denominam de evolução 

funcional e as regras estão detalhadas em duas cartilhas da vida funcional da SEE-

SP, disponível somente aos colaboradores do Estados de São Paulo pelo site 

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/Paginas/vida-funcional.aspx. 

No Município de Franca, aproximadamente 5% dos professores 

possuem carga horária de 40 horas, fazem contrato de mais 10 horas para atuar em 

recuperação paralela, 95% dos professores são contratados com 30 horas 

semanais. Contudo, é permitido, aos professores, devidamente concursados, dupla 

jornada de trabalho. Em média, o salário é de R$ 2.300,00 para 20 horas de trabalho 

em sala de aula, 2 horas de formação, e o restante é para a preparação em casa. 

O Município tem um plano de benefícios para todos os funcionários 

públicos municipais, incluindo os professores: a cada 5 anos, tem um quinquênio; 

com 20 anos tem a sexta parte, que são os 4 quinquênios mais 20% do salário. 

Possui um sistema de letras para diferenciar os benefícios, possibilitando que, a 

cada dois anos, o professor mude de letra, com aumento de 1% a cada mudança de 

letra. Funciona como uma progressão salarial. 

O Município de Franca não tem plano de carreira por formação para os 

professores, apenas o Estatuto do Magistério Público Municipal de Franca, instituído 

pela Lei nº 4.972, em 11 de fevereiro de 1998, que garante, aos professores, o 

recesso escolar e outras especificidades da profissão. Os dados foram obtidos junto 

ao site de transparência do Município de Franca1. 

O questionário da presente pesquisa investigou também a alteração da 

jornada de trabalho, antes e depois do curso de Licenciatura em Pedagogia, na 

questão nº 28. Foi apurado que 52% dos titulados mantiveram a mesma jornada de 

trabalho, 40% relataram aumento e 8% relataram diminuição nas horas trabalhadas. 

                                                            
1 http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/servidores.xhtml 



46 
 

 
 

 

Gráfico 18 – Alteração na jornada de trabalho 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Com olhar voltado aos possíveis impactos sociais dos egressos do 

curso de Licenciatura em Pedagogia no desenvolvimento, é possível inferir, em 

relação à empregabilidade destes titulados, que o poder público é o regulador das 

políticas de remuneração, contratação, jornada de trabalho e formação dos 

professores. 

 

3.3 UM OLHAR PARA A IDENTIDADE PROFISSIONAL E FORMAÇÃO 
 CONTINUADA DO LICENCIADO EM PEDAGOGIA 
 

Na busca de conhecer melhor o aluno egresso do curso de pedagogia 

e o possível impacto social destes egressos na região de Franca/SP, aprofundamos 

as investigações em relação às formações anterior e, eventualmente  posterior ao 

curso, a fim de entendermos melhor a identidade profissional deste 

professor/pedagogo. 

A questão número 8 investigou se o curso de Licenciatura em 

Pedagogia representou a primeira graduação no ensino superior. 20 egressos 

responderam que sim e 42 responderam que não. Isto é um indicativo de que a 

maioria dos ingressantes buscou o curso de Pedagogia como formação continuada. 

Ao menos é o que se observa neste público respondente do curso de Licenciatura 

25; 40%

32; 52%

5; 8%

Alteração na Jornada de Trabalho

Aumentou Continua a mesma Diminuiu



47 
 

 
 

em Pedagogia, na modalidade à distância, egressos entre os anos de 2009 e 2017, 

de um polo presencial de Franca/SP. 

 

Gráfico 19 – O curso de Licenciatura em Pedagogia representa a 1ª graduação no 
Ensino Superior 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A questão nº 10 investigou o comportamento destes egressos em 

relação às formações anterior e posterior ao curso de licenciatura em pedagogia, na 

modalidade a distância. Observa-se que há uma contínua formação, desenhando 

um perfil profissional imerso no movimento constante, entre o ensinar e o aprender, 

indicando que a profissão do ensino não é restrita a apenas um curso. Uma possível 

intenção de acompanhar as exigências do mercado? Ou acompanhar as novas 

tecnologias que invadem a sociedade na atualidade? Ou simplesmente o gosto em 

aprender? 

Entre os respondentes da questão nº 10, 33 relataram terem realizado 

outra graduação antes do curso e apenas 4 pesquisados relataram fazer outra 

graduação depois do curso de Licenciatura em Pedagogia. Um indicativo que o 

curso, teve, em sua maioria, público de egressos do Ensino Superior comparados 

aos egressos do Ensino Médio, neste público de egressos de Franca/SP no período 

de 2009/2007. 

Observa-se também que a maior tendência de formação após o título 

de pedagogo é realizar uma Especialização, 24 pesquisados relataram terem 
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realizado Especialização, após o título enquanto 14 relataram terem realizado antes 

do título. 

Em relação ao mestrado acadêmico, de 6 alunos que relataram ser 

mestres, 5 o fizeram antes do título de pedagogia e 1 após o título. Quanto ao 

mestrado profissional, 2 pesquisados relataram terem realizado após o título de 

Pedagogia. 

A pesquisa também apurou 3 doutores e um com pós-doutorado no 

público respondente. Dois dos egressos realizaram o doutorado após a Licenciatura 

em Pedagogia e um antes. O pesquisado que relatou ter pós-doutorado o realizou 

após o título de Licenciatura em Pedagogia. 

 

Gráfico 20 – Formação antes e depois da Licenciatura em Pedagogia 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Educação, valoriza a formação ao longo da vida. A questão número 18 apurou que, 

dos 62 pesquisados, 89% pretendem dar continuidade aos estudos.  10% dos 

egressos responderam que não pretendem dar continuidade aos estudos e 1 

pesquisado não respondeu à questão nº 18. 

 

Gráfico 21 – Pretende dar continuidade à formação 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

A questão nº 7 levantou dados em relação à experiência destes 

egressos na modalidade de educação a distância anterior ao curso de pedagogia, 

51% responderam que conheceram esta modalidade de ensino, cursando a 

Licenciatura em Pedagogia, 47% relatou já terem tido experiência com educação a 

distância anterior ao curso, e 2% não responderam à questão. 
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Gráfico 22 – Experiência em EAD anterior ao curso de Licenciatura em Pedagogia 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

As questões 19 e 20 buscaram conhecer o conceito que estes alunos 

egressos faziam do curso de Licenciatura em Pedagogia antes (no momento do 

ingresso) e depois (após o término do curso). Observa-se que no momento do 

ingresso, poucos alunos acreditavam que iriam encontrar um “curso de qualidade e 

de aprendizagem significativa”, com apenas 8 representações para este item, no 

momento que antecedeu ao curso, e 31 representações para o final do curso. Após 

a experiência vivenciada passaram a dar mais crédito a esta modalidade de ensino. 

15 dos pesquisados relataram que faziam o conceito de que teriam um “curso vago 

e de aprendizagem restrita”, item este que não teve nenhuma representatividade 

após o término do curso. 
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Gráfico 23 – Conceito atribuído ao curso de Licenciatura em Pedagogia antes e 
depois da formação 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

O item que teve maior representatividade no momento que antecede o 

curso foi o “Meio rápido, barato e prático de obter um certificado”, com 20 

representações, sendo que o mesmo item passou para apenas duas representações 

depois do término do curso. Demonstrando que, para a obtenção do certificado, o 

aluno egresso teve um esforço maior em relação aos custos e ao tempo, do que o 

esperado no momento da matrícula. 

O item com o conceito menos discrepante entre o antes e o depois foi 

“Necessidade de tempo para estudar, disciplina e autonomia”, com representação de 

19 egressos antes e 29 depois. Somando 10 titulados que relataram terem mudado 

o conceito, reconhecendo maior necessidade de tempo para estudos, disciplina e 

autonomia, após a vivência que tiveram durante o curso de Licenciatura em 

Pedagogia na modalidade a distância.  
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expectativas”, 3% relataram “O curso não atendeu de forma satisfatória as minhas 

expectativas”. Nenhum aluno relatou “O curso não atendeu em nada as minhas 

expectativas. Observa-se um índice de satisfação em relação à formação de 97% 

entre os respondentes. 

 

Gráfico 24 – Percepção ao final do curso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Quando questionados sobre a realização do trabalho que exerce, a 

questão número 31 do questionário apurou que: 39,3% dos pesquisados 

responderam que “sim, completamente”; nenhum egresso respondeu não ser 

realizado; contudo, 60,7% responderam “em parte”. Demonstrando que ponderam 

sobre satisfações e insatisfações no trabalho. 
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Gráfico 25 – Realização com o trabalho que exerce 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

A questão número 32 inquiriu sobre a avaliação de seus superiores em 

relação à sua ação profissional. A questão dispunha de 4 opções de resposta para a 

seguinte indagação: “Seus superiores avaliam sua ação profissional como [...]”. 50% 

relataram que são avaliados como “referência de qualidade”, 45% relataram 

avaliação “positiva com aspectos a serem melhorados”. Não houve egresso que fez 

escolha pelo item “avaliação regular com necessidade de treinamento” e nem 

“avaliação negativa com sugestão de mudança de função”. Tivemos 3 pesquisados 

que não responderam à questão, representando 3% de abstenção. Talvez por não 

terem superiores, como é o caso dos que não estão trabalhando no momento, mas 

não podemos confirmar tal suposição. 
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Gráfico 26 – Percepção da avaliação do superior 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Os dados indicam um perfil de formação continuada do egresso do 

curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade distância, no polo presencial de 

Franca/SP, no período de 2009/2017. Os titulados demonstram ativa ação frente à 

busca de conhecimento, apresentando um perfil de formação continuada anterior e 

posterior a titulação em Licenciatura em Pedagogia. Ponderam sobre a satisfação no 

exercício da profissão, mas indicam uma possível satisfação dos superiores em 

relação às funções que exercem, assim como com relação à satisfação do curso que 

realizaram. 

 

3.4 UM OLHAR PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL DOS 
 ALUNOS TITULADOS 
 

Investigar os possíveis impactos causados na região de Franca/SP 

pelos alunos egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a 

distância, no período de 2009 a 2017, implica também conhecer melhor as 

percepções destes egressos em relação às contribuições do Ensino Superior, 

especificamente do curso em questão, no desenvolvimento pessoal e social, isto é, 

na vida e na sociedade destes titulados. 
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A questão nº 17 investigou sobre a contribuição da Universidade em 

relação a atitudes mais sustentáveis, 87% dos respondentes afirmaram que sim e 

13% que não. A questão número 29 indagou: “O ensino superior contribuiu para o 

seu desenvolvimento pessoal? “ 100% dos 62 egressos responderam que sim, o que 

valida positivamente a contribuição da formação superior no desenvolvimento. 

Buscou-se, na questão seguinte, investigar em quais aspectos houve mudanças 

mais significativas. 

    

Gráfico 27 – Contribuição do Ensino Superior para o Desenvolvimento Pessoal 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

A questão número 30 possibilitava uma caixa de opções para o 

respondente preencher quais aspectos considera significativos que foram 

desenvolvidos. Isto é, as mudanças positivas vindas da formação no ensino superior 

e que julgue foram significativamente desenvolvidas na dimensão pessoal. Em 

primeiro lugar, ficou o aspecto “cognitivo”, indicado por 83,6% dos egressos, em 

seguida com 78,7% de representatividade veio o aspecto social, e com 63,9% o 

aspecto emocional. O aspecto financeiro ficou em quarto lugar, com 50,8% de 

representatividade. 27,9% responderam que o ensino superior traz significativo 

desenvolvimento no aspecto familiar.  E um egresso respondeu no item aberto o 

desenvolvimento do aspecto tecnológico. 
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Gráfico 28 – Aspectos significativos do desenvolvimento pessoal 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

98,4% relataram que o tempo que estiveram na universidade foi de 

contribuição para o desenvolvimento social e cultural. Apenas 1 egresso respondeu 

que não houve contribuição. 

 
Gráfico 29 – Desenvolvimento social e cultural 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A questão nº 16 investigou também os hábitos dos egressos nos 

momentos livres. Com a indagação: “O que costuma fazer nos momentos livres? ” 

Com espaço aberto para resposta. 

 

Gráfico 30 – Atividades nos momentos livres 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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respondentes e estar com amigos 3. Assistir a filmes teve 13 citações, outras 

similares com menor representatividade como assistir a séries tiveram 4 citações, 

assistir à TV 3 representações, assistir a documentários uma representação e ir ao 
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cinema 2 representações.   Estudar ficou com 7 representações, escrever e 

pesquisar com uma citação cada. Alguns relataram usar o tempo livre para trabalhos 

pendentes e projetos educacionais, com citações de 3 e 1 respectivamente.  

Passear teve 8 representações e viajar 6. Realizar trabalhos manuais 

no tempo livre ficou com 3 representações, cozinhar teve outras duas citações, 

cultivar plantas e curtir a natureza tiveram cada qual uma representação. Esportes, 

nos momentos livres, teve uma citação, caminhar e relaxar uma citação cada. 

Música teve uma citação e ouvir música teve 3 citações. Navegar pela internet teve 

2 citações e socializar uma. Fazer compras teve uma citação.  

Observa-se que as atividades mentais são as mais escolhidas para o 

tempo livre em detrimento às atividades corporais. Mesmo sendo o público alvo 

respondente um profissional que possui grande esforço intelectual no trabalho, tende 

também a escolher nos momentos livres atividades não muito diferentes. 

Um dos sujeitos respondentes escreveu: 

 
Minha formação acadêmico-profissional (graduações, mestrado e 
doutorado) contribuiu para meu desenvolvimento social e cultural. Leituras, 
trabalhos, assistir filmes e navegar na internet. Gosto de atividades artístico-
culturais, mas a região que resido não permite muitas possibilidades neste 
sentido. 
 

Em vista as questões regionais para o desenvolvimento, cabe observar 

as condições que a sociedade oferece para as atividades de lazer, esportivas, 

artísticas, culturais e de socialização. E alertar as escolas para que pensem sobre as 

atividades físicas não só para os alunos, mas também para a equipe profissional, 

visto a dimensão corporal ter influencias nos aspectos emocionais, na qualidade de 

vida e de trabalho dos professores.  

A questão nº 13 perguntou: “Durante o curso de pedagogia, você 

vivenciou momentos de estudos e aprendizagens, utilizando várias linguagens e 

instrumentos da modalidade de ensino a distância. Você atribui mudanças positivas 

em sua atuação profissional oriundas desta vivência? ”. 61 egressos responderam 

que sim, um egresso respondeu que não. 

A questão nº 14 questionou aos 98% que atribuíram mudanças 

positivas, sobre quais mudanças percebem como mais significativas. Apresentava 9 

itens como alternativas e um espaço aberto, para incluir o que julgassem necessário. 
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Gráfico 31 – Mudanças positivas oriundas da vivência no curso e na EAD 
 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

A autonomia ficou em primeiro lugar entre as mudanças mais 

significativas, a disciplina, em seguida, e utilização melhor do tempo em terceiro 

lugar. Um indicativo da contribuição da metodologia de ensino a distância para o 

desenvolvimento pessoal, possibilitando o exercício da liberdade de escolha, do 

autoconhecimento e do autocontrole. 

Outras mudanças significativas foram destacadas como: utilização de 

diversas linguagens de ensino; motivação e melhor elaboração das aulas. Tendo em 

vista o público de professores ativos, durante a formação no curso de Licenciatura 

em Pedagogia, nota-se que as mudanças durante a formação incrementaram 

positivamente na função destes docentes.  

A utilização e implantação de novos projetos foi um dos itens de menor 

representatividade, com 27 escolhas, apontando possível dificuldades nas 

mudanças em sala de aula referentes às NTICs (Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação). Apuramos também que não houve nenhuma escolha no item 

“Diversificação de recursos didáticos e tecnológicos”, sendo um indicativo de maior 

dificuldade neste quesito.  

No item “Outros”, com 4 representações, obteve-se os seguintes 

comentários: “A pedagogia me influenciou a fazer o mestrado em neurociência”; 
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“dinamismo e autoconfiança”; “Desenvolvimento pessoal”; “Atuação mais ativa da 

preceptora com a turma para engajar os alunos. O que foi fundamental para o 

curso”; “Uso de plataformas de ensino”. Observa-se que fatores como apoio da 

preceptoria trouxeram motivações e encorajamento, frente às mudanças e desafios, 

sendo um possível indicativo de sucesso para a conclusão do curso.  

Apesar da fala referente ao uso da plataforma de ensino, no item 

outros, fica em aberto a questão da contribuição do EAD frente as inovações e 

mudanças dentro das escolas de Educação Básica, no que se refere à utilização de 

NTICs nas salas de aulas, visto a falta de escolha no item “Diversificação de 

recursos didáticos e tecnológicos”. 

Quando questionados se a formação adquirida é significativa para o 

desenvolvimento da região onde vivem, 95,2% responderam que sim e 3 alunos 

responderam que não. Nesta questão, de número 15 do questionário, os 62 

egressos contribuíram para os dados apurados, demonstrando que suas ações e 

aprendizagens foram significativas para o desenvolvimento da região ondem vivem. 

 

Gráfico 32 – Significado para o desenvolvimento da região 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A questão nº 33 investigou ações voluntárias praticadas pelos egressos 

na sociedade que convivem. 68% dos egressos responderam que “sim” e 32% 

responderam que “não”. 

 

Gráfico 33 – Ação voluntária 
 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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significativas foram nos aspectos cognitivo, social e emocional. O aspecto financeiro 

teve representatividade mediana no nível de satisfação. A autonomia aparece como 
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revela-se também importante para o desenvolvimento da região, indicando um 

possível perfil de cidadania e voluntariado do profissional professor no exercício da 

profissão. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES LIVRES DOS EGRESSOS NO QUESTIONÁRIO 

 

Ao final do questionário foi disponibilizado, aos egressos, a 

oportunidade de manifestação aberta, o enunciado norteador foi: Este espaço é 

aberto caso queira fazer considerações, que julgue importante para a pesquisa. Dos 

62 egressos que responderam ao questionário, 13 egressos escreveram 

considerações que julgam importantes para a pesquisa. Destes respondentes, 10 

são do sexo feminino e 3 do masculino, possuem idade entre 30 e 61 anos. Para 7 

destes, o curso de pedagogia representou a primeira graduação no ensino superior, 

sendo que 6 já possuíam graduação anterior em outra licenciatura.  

Para fechar este capítulo da descrição dos dados coletados, seguem, 

na íntegra, as contribuições escritas pelos egressos na questão aberta do 

questionário: 

 
Egresso 1: O curso de pedagogia ofereceu a disciplina em neurociência. 
Devido a isso resolvi fazer minha carreira acadêmica nessa área. Terminei o 
mestrado em Neurociência em maio de 2017 na Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto-USP. Agora estou ingressando no doutorado, na mesma 
área. 
 
Egresso 2: A formação em pedagogia, apesar de não exercer a função, 
contribuiu muito para que eu entendesse aspectos do qual não via antes 
..principalmente na formação infantil,,,e algo que me chamou a atenção 
dentro do curso  foi a importância de aprender sobre os portadores de 
necessidades especiais de uma forma muito ampla.... me provando que um 
curso a distância principalmente do qual fiz parte tem também a qualidade 
de ensino de um curso presencial. 
 
Egresso 3: O que senti falta na formação á distância, foi uma aplicação 
mais prática da didática em sala de aula. Mas essa questão persiste nos 
cursos presenciais, então acredito que é algo da formação independente de 
ser ead ou presencial. mas vejo isto como um espaço que precisa ser 
preenchido. 
 
Egresso 4: fiz pedagogia para me preparar para outra Atividade, não gostei 
da experiência, continuei na minha profissão técnico de enfermagem. 
 
Egresso 5: Na verdade desejo manifestar minha total satisfação quanto à 
modalidade de estudo que escolhi, tenho perfil e me encontrei na educação 
a distância. Gosto da sensação de organizar e ministrar meu tempo e 
minhas estratégias de aprendizagem, acho que  num futuro bem próximo 
todos os cursos tenderão a  reduzir sua carga de aulas presenciais, visando 
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tanto o corte de gastos, o que incide em mensalidades mais justas, que 
proporcionarão uma democratização mais efetiva e abrangente ao ensino 
superior, quanto numa qualidade de vida, já que quando organizados, os 
estudantes poderão se dedicar mais e em tarefas diversificadas, pois 
podem conciliar seus estudos com uma vida produtiva. Isso tudo por terem 
uma ferramenta de estudo chamado portal de educação a distância, onde 
de smartphones se pode acessar e realizar suas atividades. Isso é futuro, 
isso é dinamizar a educação! 
 
Egresso 6: Não só a formação em Pedagogia foi e é importante na minha 
caminhada, mas as outras duas graduações também, juntamente com o 
Mestrado acadêmico. Um complementou o outro na minha formação. Como 
no doutorado, o foco principal, é a formação de professores, a pedagogia 
tem me auxiliado bastante. 
 
Egresso 7: O curso a distância me ajudou a concluir uma etapa da minha 
vida profissional que era ter o curso de pedagogia, sendo que já tinha o 
magistério e letras. 
 
Egresso 8: A principio entrei no curso para me dar subsidio para a 
produção de material didático do meu trabalho, para ter meios de chancelar 
o que estava fazendo de forma mais autodidata. Como já havia passado por 
outra graduação e desistido, achei que o EAD seria um bom caminho uma 
vez que não precisaria ir todos os dias a faculdade. Mas no decorrer do 
primeiro semestre ficou claro a necessidade de gerir melhor meu tempo e 
definir uma rotina de estudo e contar com o apoio da preceptora durante 
essa crise inicial que quase me fez desistir do curso devido a grande 
quantidade de material que precisava estudar, me fez ver que o EAD é um 
caminho seguro para uma formação de qualidade desde que se tenha o 
apoio da instituição quando necessário e também que você como aluno se 
torne mais protagonista do seu processo de formação. 
 
Egresso 9: Foi importante o curso, apesar das dificuldades que tive por 
conta dos documentos que devem ser enviados através do portal (algumas 
dificuldades em executar essa tarefa, poderia ser mais simples) No geral o 
curso foi valioso, principalmente em relação ao conteúdo e ao certificado. 
Seis meses após a conclusão do curso me efetivei como professor de 
Educação Básica (antes trabalhava contratado). 
 
Egresso 10: Educação a Distância abriu novas possibilidades de acesso ao 
ensino superior, possibilitando a diminuição das barreiras físicas, como a 
falta de entidades presenciais em algumas regiões, e temporais, visto que 
nem sempre há a possibilidade de conciliar o tempo de trabalho com os 
estudos. 
 
Egresso 11: O curso de pedagogia da (nome da instituição), sobretudo em 
sua vertente para profissionais já licenciados, apresenta como importante 
lócus de formação de professores. Neste sentido, ele atende ao objetivo 
pretendido, mas considero que o curso precisa evoluir qualitativamente no 
que tange aos materiais didáticos utilizados (apresentavam certa 
superficialidade). Sugiro, ainda, a criação de uma equipe de professores 
bem titulados (mestres e doutores) e que sejam especialistas nos conteúdos 
específicos de cada disciplina para ministrarem os conteúdos das aulas nos 
polos. A sugestão é que estes professores viajassem entre os diversos 
polos quando fosse trabalhado o conteúdo de determinada disciplina que 
possuem experiência. Isto agregaria qualidade nos encontros presenciais, 
pois é impossível que um tutor presencial saiba de forma aprofundada os 
conteúdos das diversas disciplinas de um curso, situação que recaía em 
aulas um tanto superficiais. Esta situação e a superficialidade dos materiais 
didáticos me desmotivava um pouco. 
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Egresso 12: Considero que o curso de Pedagogia deveria dar um espaço 
para as pedagogias alternativas, pois o ensino está centrado e 
metodologias do passado com pouquíssimas inovações e reflexões sobre 
uma educação voltada para o futuro e com técnicas mais eficazes e 
prazerosas. 
 
Egresso 13: No meu caso, que já tinha o magistério (e de excelente 
qualidade CEFAM), o curso de pedagogia veio a acrescentar 
conhecimentos e atualizações. Porém, durante o curso convivi com pessoas 
que não possuíam nenhuma outra formação, então, foi possível observar 
que para estas pessoas o curso foi muito vago, se estas pessoas, não se 
dedicarem com afinco, e realmente estudar, estes profissionais estarão 
muito despreparados para enfrentar o mercado de trabalho. 
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4 ANÁLISE DO CONTEÚDO: um olhar reflexivo sobre os dados 
 

Treze dos egressos produziram respostas mais densas em algumas 

questões. Tendo em mãos a contribuição das falas livres desses 13 egressos, 

procuramos explorar, com maior profundidade, os respectivos textos para ampliar a 

compreensão da realidade destes pedagogos, em face de parte do objetivo de 

estudo deste trabalho que é descrever o possível impacto da formação do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, no desenvolvimento da região de Franca/SP.  

Utilizando a técnica de análise de conteúdo fundamentada em Bardin 

(2011), buscamos um novo olhar para os dados e para novas interpretações e 

significados, aprofundando os estudos frente ao material obtido. Para Bardin (2011), 

a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, entre eles, o agrupamento de dados em categorias de 

análise.  

Diante do objetivo de conhecer melhor as contribuições da formação na 

vida pessoal e profissional destes egressos, e o reflexo destes na sociedade 

regional, observamos aspectos que pareceram mais significativos nessas falas, que 

foram classificados nas categorias i) implicações do exercício ou não da profissão; ii) 

o desenvolvimento de capacidades e a formação em pedagogia; iii) contribuições 

para o sucesso na conclusão do curso. 

 

4.1 IMPLICAÇÕES DO EXERCÍCIO OU NÃO DA PROFISSÃO 

 

Há indicações de satisfação nas falas livres dos egressos, em relação 

às contribuições do curso de Licenciatura em Pedagogia, principalmente quanto à 

questão da contribuição do curso na formação continuada: 

 
“O curso de pedagogia ofereceu a disciplina em neurociência... Terminei o 
mestrado em Neurociência em maio de 2017 na Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - USP. Agora estou ingressando no doutorado, na mesma 
área.”; 
 
“Como no doutorado, o foco principal, é a formação de professores, a 
pedagogia tem me auxiliado bastante.”, reforçando a importância do curso 
no exercício do aprender a aprender e o aprofundamento em estudos e 
pesquisas.” 
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Contudo, quando comparados ao quesito de satisfação em relação ao 

exercício da função professor de crianças, isto é, da docência na Educação Infantil e 

ou nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma fala possibilita entender esta 

atuação: 

 
“Seis meses após a conclusão do curso me efetivei como professor de 
Educação Básica.” 
 

 ao passo que várias outras nos remetem ao exercício da profissão, em 

formação continuada 

 
“Resolvi fazer minha carreira acadêmica”; 
 
“Entrei no curso para me dar subsidio para a produção de material didático 
do meu trabalho”; 
 
“No meu caso, que já tinha o magistério o curso de pedagogia veio a 
acrescentar conhecimentos e atualizações”; 
 
“Não só a formação em Pedagogia foi e é importante na minha caminhada, 
mas as outras duas graduações também, juntamente com o Mestrado 
acadêmico. Um complementou o outro na minha formação”. 
 

Outras falas relataram o não exercício da docência: 

 
“...apesar de não exercer a função”;  
 
“...continuei na minha profissão técnico de enfermagem”. 
 

Há um indicativo de que o curso vem sendo procurado pelos 

profissionais técnicos da área da saúde e de outras graduações como: 

administração; direito e serviço social. Que buscam o curso para enriquecer 

conhecimentos, ampliar o acesso ao mercado de trabalho, aprovações em 

concursos e ou intenções de docência no ensino superior. 

 

4.2 O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES E A FORMAÇÃO EM 
 PEDAGOGIA 
 

              O curso de Licenciatura em Pedagogia parece um objeto de desejo 

para quem atua na educação. As falas remetem a esta interpretação: 

 
“O curso a distância me ajudou a concluir uma etapa da minha vida 
profissional que era ter o curso de pedagogia, sendo que já tinha o 
magistério e letras”; 
 
“No geral o curso foi valioso, principalmente em relação ao conteúdo e ao 
certificado”. 
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Mesmo para aqueles que relataram o não exercício da profissão 

abordam em suas falas contribuições no papel profissional que exerce e o 

desenvolvimento de capacidades pessoais oriundas da formação em pedagogia: 

 
“Contribuiu muito para que eu entendesse aspectos do qual não via antes, 
principalmente na formação infantil”;  
 
“Algo que me chamou a atenção dentro do curso foi a importância de 
aprender sobre os portadores de necessidades especiais de uma forma 
muito ampla”. 
 

Lidar com crianças e com a diversidade e necessidades especiais são 

habilidades que a maioria das profissões exige, sendo estas capacidades 

importantes para a formação da cidadania e convivência social. 

O Art. 5º da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que 

institui as Diretrizes Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura (ANEXO B), aponta uma lista extensa de habilidades que se espera do 

egresso do curso de Pedagogia. 

Entre as proposições da Resolução, encontram as exigências de 

formar profissionais éticos e compromissados com a sociedade justa, que demonstre 

consciência da diversidade, com vistas a contribuir e superar problemas 

socioculturais: 

 
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária; 
IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, 
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 
X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras (CNE/CES 1/2016, online). 
 

           A resolução também estabelece como aptidão do egresso em relação 

ao domínio das tecnologias de informação e comunicação uma postura de 

pesquisador atuante na geração de conhecimento: 

 
VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas; 
XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 
sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 
desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de ensinar 
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e de aprender, em diferentes meios ambiental ecológicos; sobre propostas 
curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas 
pedagógicas; 
XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos; 
XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 
determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 
encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes 
(CNE/CES 1/2016, online). 
 

Além dessas, a resolução propõe que o egresso deve ter habilidades a 

compreender, cuidar e educar em idade própria, isto é, crianças, jovens, adultos e 

idosos, nas diversas áreas do conhecimento e de forma a contribuir para o 

desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social. 

Ainda desenvolver trabalho em equipe e participar da gestão das instituições, em 

ambientes escolares e não-escolares: 

 
II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 
psicológica, intelectual, social; 
III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria; 
VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 
Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 
fases do desenvolvimento humano; 
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 
ambientes escolares e não-escolares (CNE/CES 1/2016, online).  
 

Esta amplitude de saberes, habilidades e competências torna o curso 

de Pedagogia um atrativo para os estudiosos. No público de egressos que 

contribuíram com falas livres, observou-se professores em constante formação 

continuada, estudiosos da educação, que aprofundaram suas considerações, 

referindo-se ao curso realizado de forma avaliativa, com sugestões para melhorias e 

aperfeiçoamento do curso como um todo: 

 
“O curso de pedagogia da (nome da instituição), sobretudo em sua vertente 
para profissionais já licenciados, apresenta como importante lócus de 
formação de professores. Neste sentido, ele atende ao objetivo pretendido, 
mas considero que o curso precisa evoluir qualitativamente no que tange 
aos materiais didáticos utilizados”; 
 
“Considero que o curso de Pedagogia deveria dar um espaço para as 
pedagogias alternativas, pois o ensino está centrado e metodologias do 
passado com pouquíssimas inovações e reflexões sobre uma educação 
voltada para o futuro e com técnicas mais eficazes e prazerosas”; 
 
“O que senti falta na formação à distância, foi uma aplicação mais prática da 
didática em sala de aula. Mas essa questão persiste nos cursos presenciais, 
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então acredito que é algo da formação independente de ser ead ou 
presencial. mas vejo isto como um espaço que precisa ser preenchido”. 
 

As observações demonstram comprometimento destes egressos em 

relação à educação de qualidade, o que pode ser considerado um indicativo de 

responsabilidade social.  

Por outro lado, observa-se a procura pelo curso também por aqueles 

que já são professores, mas não possuem o ensino superior. Neste sentido, a 

certificação torna-se o desejo maior; tanto quanto para aqueles que são professores 

de outras licenciaturas, que já possuem o ensino superior, que atuam ou que 

buscam atuar na gestão escolar. Em menor escala, observa-se a procura para atuar 

com crianças, isto é, o egresso que quer atuar em sala de aula de creche, pré-

escola ou anos iniciais do ensino fundamental. Libâneo aponta que: 

 
 [...] requer-se um consenso nacional sobre a importância da valorização 
profissional e intelectual dos professores, a partir da atenção àqueles que 
atuam nos anos iniciais da escolarização. São eles os agentes centrais da 
qualidade do ensino e da educação. Se a educação escolar obrigatória é a 
base cultural de um povo, então são necessários professores que dominem 
os conteúdos da cultura e da ciência e os meios de ensiná-los, a par de 
usufruírem de condições favoráveis de salários e de trabalho, bagagem 
cultural e científica, formação pedagógica, autoestima e segurança 
profissional (LIBÂNEO, 2013, p. 94). 

 
Este desvalor histórico em relação aos professores que trabalham com 

os alunos com menor idade pode ser um possível indicativo de impacto no 

desenvolvimento social, impregnado em nossa sociedade por muitos anos. Quem 

educa as crianças que irão representar o futuro desta sociedade? Qual é a formação 

profissional e continuidade do profissional que faz a docência na educação básica? 

Quais as condições favoráveis de trabalho deste profissional? Estes deveriam ser 

questionamentos que todo cidadão deveria se preocupar em saber e os governos 

não só priorizarem os debates, mas realizarem ações concretas, em suas políticas 

públicas. Em decorrência das condições desfavoráveis de trabalho que vemos, 

pode-se observar que os melhores profissionais tendem escolher atuar em outras 

funções, ficando a função dos professores das séries iniciais aos profissionais 

menos qualificados. 

 O que faz entender é que a sociedade não se preocupar, com a 

formação das pessoas a longo prazo, valorizando a infância, ou desconhece a 

importância do ensino para as crianças no desenvolvimento social. Motivo pelo qual 
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Libanêo (2013) afirma menor importância no consenso nacional de valorização 

profissional e intelectual do professor dos anos iniciais. Nesta interpretação, é 

possível compreender a menor escolha em atuar na docência por parte dos 

profissionais de educação, é possível também inferir, um menor valor social à 

educação dos pequenos. 

O tempo de formados dos 13 pesquisados que contribuíram com as 

falas livre é, em média, 4 anos de titulação em pedagogia. Todos relataram que 

possuíam atividade profissional antes do curso, 7 relataram possuírem função de 

professor antes do curso, enquanto que após a formação, no momento atual este 

número caiu para 6 relatos que possuem função de professor. Houve acréscimo de 

1 relato de função de direção, 1 relato de função de auxiliar de coordenação, 1 relato 

de função “outra”, dentro da educação e um relato de uma professora que não está 

em função no momento, comentou estar cursando doutorado. Por que estes 

profissionais não continuam na função com as crianças? Que valor se dá a um 

profissional mais qualificado, para continuar o exercício da docência com as 

crianças? Mediante a interpretação das falas, é possível inferir que o curso de 

Licenciatura em Pedagogia, em especial na modalidade a distância, no polo 

presencial da cidade de Franca/SP, entre os anos de 2009 e 2017, teve como 

público a formação do especialista em educação em maior proporção em relação ao 

docente dos anos iniciais.  

 

4.3 CONTRIBUIÇÕES PARA O SUCESSO NA CONCLUSÃO DO CURSO 

 

Com a vida cada vez mais complexa na sociedade atual, observou-se que a 

modalidade de ensino a distância tem contribuído, no sentido de proporcionar às 

professoras do magistério a formação superior, o que não seria possível se 

estivessem que estar todos os dias em uma sala de aula presencial, tendo que 

conciliar os afazeres profissionais, familiares com os estudos. Assim como para as 

professoras que já possuem uma licenciatura a oportunidade de fazerem o curso de 

pedagogia com maior autonomia em relação ao tempo e ao espaço de realização 

das atividades, como exemplifica a fala a seguir: 

 
Acho que  num futuro bem próximo todos os cursos tenderão a  reduzir sua 
carga de aulas presenciais, visando tanto o corte de gastos, o que incide em 
mensalidades mais justas, que proporcionarão uma democratização mais 
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efetiva e abrangente ao ensino superior, quanto numa qualidade de vida, já 
que quando organizados, os estudantes poderão se dedicar mais e em 
tarefas diversificadas, pois podem conciliar seus estudos com uma vida 
produtiva. 
 

Observa-se que a opção de o curso ser realizado a distância foi 

fundamental, para que muitos realizassem o desejo desta formação. É possível que 

a formação em Licenciatura em Pedagogia não teria sucesso se não dispusessem 

da autonomia na organização do tempo para os estudos, algumas falas livres 

relataram isto: 

 
“Possibilidade de conciliar o tempo de trabalho com os estudos”; 
 
 “Achei que o EAD seria um bom caminho uma vez que não precisaria ir 
todos os dias a faculdade”; 
 
“Gosto da sensação de organizar e ministrar meu tempo e minhas 
estratégias de aprendizagem”. 
 

           A relação com a gestão do tempo e a ação ativa no planejamento da 

vida cotidiana pode ser um indicativo de liberdade e autonomia, observada no perfil 

de alguns dos egressos do curso. 

Estes e outros fatores contribuíram para que o aluno chegasse com 

sucesso ao final do curso de Licenciatura em Pedagogia. Ter cursado o ensino 

superior foi um indicativo de sucesso para a conclusão do curso com representação 

bastante significativa, conforme observamos no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 34 – Desempenho de conclusão do curso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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O aluno de segunda licenciatura tem melhor aproveitamento de 

conclusão do curso que o de primeira licenciatura. Além das capacidades 

desenvolvidas na graduação anterior, é possível que este aluno tenha feito o 

ingresso no curso mais consciente em relação às dificuldades e também pelo menor 

tempo de estudos, visto o aproveitamento das disciplinas já cursadas na licenciatura 

anterior.  

Observa-se também que as contribuições das falas livres são de 

pessoas que possuem entre 30 e 61 anos de idade, com perfil de amadurecimento e 

ativa vivência profissional. A fala, a seguir, relata a preocupação de uma aluna 

egressa da primeira Licenciatura, que já tinha a formação do magistério, em relação 

à formação de outros colegas provindos do colegial do segundo grau: 

 
“Durante o curso convivi com pessoas que não possuíam nenhuma outra 
formação, então, foi possível observar que para estas pessoas o curso foi 
muito vago, se estas pessoas, não se dedicarem com afinco, e realmente 
estudar, estes profissionais estarão muito despreparados para enfrentar o 
mercado de trabalho.” 
 

                   Outro fator comentado que contribuiu para a finalização do curso foi o 

apoio de profissionais no polo presencial: 

 
“No decorrer do primeiro semestre ficou claro a necessidade de gerir melhor 
meu tempo e definir uma rotina de estudo e contar com o apoio da 
preceptora durante essa crise inicial que quase me fez desistir do curso 
devido a grande quantidade de material que precisava estudar, me fez ver 
que o EAD é um caminho seguro para uma formação de qualidade desde 
que se tenha o apoio da instituição quando necessário”;  
 
“Foi importante o curso, apesar das dificuldades que tive por conta dos 
documentos que devem ser enviados através do portal.” 
 

As falas apontam que o atendimento humanizado e presencial tem 

papel importante de apoio ao aluno, em diversos momentos de sua vida acadêmica, 

do período de adaptação em relação a rotina aos estudos, ao uso de novas 

tecnologias e metodologias às atividades previstas durante o curso como estágios, 

atividades complementares, práticas pedagógicas e trabalho de conclusão do curso. 

Uma outra fala demonstra o desejo de maior presencialidade durante o curso: 

 
“Sugiro, ainda, a criação de uma equipe de professores bem titulados 
(mestres e doutores) e que sejam especialistas nos conteúdos específicos 
de cada disciplina para ministrarem os conteúdos das aulas nos polos.” 
 

Apesar do curso ser a distância esta aluna demonstra interesse e o 

desejo do curso semipresencial, isto é, ter atendimento presencial do conteúdo. 
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                  Estas referências ao curso Presencial na EAD é presente a todo 

momento na reflexão dos alunos, visto terem como padrão mental a formação no 

ensino presencial. A fala do egresso a seguir deixa clara esta relação 

 
“Me provando que um curso a distância principalmente do qual fiz parte tem 
tbém a qualidade de ensino de um curso presencial”. 
 

É possível observar certa desconfiança no começo antes de fazer a 

EAD, como sendo necessário provar que é uma eficaz modalidade de ensino. Outra 

fala reporta à EAD como inovação, diversificação de material e recursos na 

educação: 

 
“Isso tudo por terem uma ferramenta de estudo chamado portal de 
educação a distância, onde de smartphones se pode acessar e realizar 
suas atividades. Isso é futuro, isso é dinamizar a educação!”; 
 
“Educação a Distância abriu novas possibilidades de acesso ao ensino 
superior, possibilitando a diminuição das barreiras físicas, como a falta de 
entidades presenciais em algumas regiões”. 
 

Podemos inferir que a EAD é uma modalidade de ensino que 

democratiza o acesso ao ensino superior, em diversas regiões do país, inovando, 

diversificando e mantendo a qualidade já conhecida por alguns egressos no ensino 

superior presencial. 

5 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A FORMAÇÃO DE 
 PROFESSORES 
 

Na investigação dos possíveis impactos sociais dos egressos do curso 

de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, frente aos dados 

obtidos até o momento, e na busca de entender melhor este público de 

professores e sua contribuição no desenvolvimento social, voltamos a 

aprofundar o olhar na interpretação dos dados do ponto de vista social. Qual 

será o motivo pelo qual o perfil da maioria dos professores são mulheres? Em 

pesquisas sobre o perfil da educação brasileira, Gatti comenta sobre o 

resultado encontrado em pesquisa com 2000 professores: 

 
Embora os dados mostrem que a quase totalidade dos professores em 
exercício sejam mulheres – e o impacto dessa feminização no ensino não 
pode ser ignorado – esse aglomerado não é tão homogêneo como possa 
parecer ou se deseje fazer crer. Ao contrário, comporta grupos com 
diferenças bem significativas. Varia o nível socioeconômico familiar das 
professoras, mesmo que tendencialmente, hoje, provenham sobretudo das 
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camadas mais baixas das escalas de indicadores socioeconômicos. 
Pertencem fundamentalmente a grupos que tentam a ascensão social pela 
instrução, e sendo mulheres, é profissão privilegiada para o ingresso no 
âmbito público, no universo social do trabalho fora do lar. O exercício do 
magistério, tanto para aquelas de origem social nas camadas médias 
quanto para as demais, é pois uma via de saída da vida privada, e, para as 
oriundas das camadas de mais baixas rendas, é também meio de 
sobrevivência e afirmação social em profissão não manual. Associa-se 
também ao estereótipo social da função de mulher: cuidar. E esse é um 
aspecto interessante a ser aprofundado, pois cuidar não significa 
necessariamente ensinar, avaliar, alavancar. Pode significar apenas 
guardar, ou no limite, um “não deixar morrer” simbólico. (2011, p. 162). 

 
As reflexões de Gatti (2011) associam o cuidar como estereótipo social 

da função da mulher, reforçando o indicativo de menor importância do professor dos 

anos iniciais que encontramos em Libâneo (2013) em relação ao valor social deste 

profissional. A autora pontua que cuidar não significa necessariamente ensinar, 

reforçando ainda a ideia da antiga creche assistencial e não como Educação Básica. 

Entende-se que do ponto de vista social, tanto a profissionalização da mulher, 

quanto o atendimento escolar de qualidade para as crianças menores, são aspectos 

ainda a serem repensados para o desenvolvimento sustentável, com maior equidade 

e qualidade.  

Os dados encontrados na pesquisa, obtidos junto aos egressos que 

concluíram o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância, no 

Polo de Franca/SP, constatam que 84% dos egressos são do sexo feminino, 

mantendo e confirmando o estereótipo social. Trazendo conformidade da região da 

cidade de Franca/SP, em relação às pesquisas nacionais realizadas pela Gatti.  

 

5.1 O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E O DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO 

 

Conforme estudo realizado, o referencial teórico aponta que o curso de 

Pedagogia, atualmente, tem como foco principal a formação do profissional 

professor polivalente, de educação infantil e ou anos iniciais do ensino fundamental. 

Do ponto de vista econômico, observa-se que os salários destes seguimentos de 

ensino tendem a ser menores, quando comparados aos salários dos professores 

que atuam nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio:  

 
Essa diferenciação, que criou um valor social – menor/maior – para o 
professor polivalente e o professor “especialista” para as demais séries, 
ficou histórica e socialmente instaurada pelas primeiras legislações no 
século XIX, e é vigente até nossos dias, tanto nos cursos como na carreira e 
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nos salários, e, sobretudo, nas representações da comunidade social, da 
acadêmica, e dos políticos, mesmo com a atual exigência de formação em 
nível superior dos professores dos anos iniciais da educação básica 
(GATTI, 2011, p. 209).   
 

O que explica, então, o curso de Licenciatura em Pedagogia ter um 

número relativamente alto de alunos oriundos de outras Licenciaturas? Na instituição 

pesquisada, dos 792 formados, 642 realizaram o curso de Licenciatura em 

Pedagogia, com aproveitamento de estudos de outra licenciatura.  Esta demanda 

reforça ainda, em tese, que o curso continua sendo destinado, desde sua 

regulamentação, prioritariamente, a formar “especialistas em educação”.  

Observa-se um público de professores que visa alavancar sua carreira, 

com cargos dentro da gestão escolar e ou como metas de planos de carreiras e ou 

aprovações em processos avaliativos que resultam em aumentos de salários: 

 
Para parte desse professorado o salário é ainda um complemento de um 
processo de incorporação social, mas para a maioria, o salário é 
fundamental para a manutenção da família, que dele depende em escala 
cada vez maior. Embora genericamente com suas expectativas insatisfeitas, 
essas não têm a mesma natureza para todas as docentes. Para as mais 
bem-situadas socialmente as expectativas relatadas são mais idealizadas, 
associadas a propostas de fazer com que as crianças aprendam, a ter 
reconhecimento social. Para aquelas cujo nível socioeconômico familiar é 
mais baixo, as expectativas estão relacionadas à contribuição da profissão 
para o rendimento familiar, com ter um emprego mais seguro e conciliar a 
atuação profissional com a manutenção da família (GATTI, 2011, p.163). 

 
A média encontrada dos 62 respondentes foi de aproximadamente 4 

anos em relação ao tempo de titulação, obteve-se o resultado de 62% dos egressos 

que possuem renda individual entre 2,1 e 5 salários mínimos, sendo que 44% 

permanecem com a renda familiar no mesmo índice, isto é, entre 2,1 e 5 salários 

mínimos. Para Gatti (2011) a remuneração é uma das queixas de insatisfação dos 

professores. 

 
Explorando os aspectos relacionados à frustração na profissão, que é 
expressa pela maioria, verifica-se que essa frustração repousa também em 
fatores diferenciados como: os baixos salários, a ausência de condições 
para o bom exercício da profissão, os problemas relativos à formação para 
a profissão, as más relações no trabalho, as múltiplas exigências 
extraclasse ou, ainda, a exaustão pela demanda continuada das crianças e 
a indisciplina (GATTI, 2011, p. 163). 
 

O questionário não investigou mais detalhes como observamos na 

pesquisa da professora Gatti, o que podemos observar em relação à apuração dos 

dados é a presente intenção dos pesquisados em buscar cargos de gestão e a baixa 
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do índice da função de professores. O que pode ser um indicativo dos aspectos 

explorados na citação de Gatti, a busca por maior remuneração salarial e melhores 

condições de trabalho nos cargos fora da sala de aula.  

Os dados também mostram que, em relação à empregabilidade destes 

titulados, 74% atuam no poder público. Esta representatividade do papel público na 

profissão professor, salienta o trabalho de alimentação social que ele exerce na 

construção e reprodução de saberes, em que suas experiências sociais, culturais, 

políticas e econômicas fazem parte da dinâmica da sala de aula, a identidade do 

professor e sua formação tem atenção e controle estatal: 

 
A profissionalização do professorado acompanha-se de uma política de 
normalização e de controle estatal. As escolas normais constituem o lugar 
certo para disciplinar os professores, transformando-os em agentes do 
projeto social e político da modernidade: os discursos aqui produzidos e 
difundidos – bem como as práticas que lhe dão corpo – edificam um novo 
modelo de professor no qual as “antigas” referências religiosas se cruzam 
com o “novo” papel de servidores do Estado e da sua razão (NÓVOA, 2007, 
p. 63). 

 
Mediante os dados encontrados, podemos inferir que o Governo 

Federal, os Estados e os Municípios são os grandes reguladores das políticas de 

remuneração, contratação, jornada de trabalho e formação dos professores. 

Os dados apontam que as ações observadas pelos professores 

egressos, na formação continuada, indicam um meio de obter melhor valorização, 

benefícios e prêmios em relação a regras salariais. As instituições que primam pela 

formação e avaliação dos professores levaram muitos professores a buscarem a 2ª 

licenciatura, isto é, as políticas públicas educacionais, como por exemplo do Estado 

de São Paulo, como um indicativo para a procura pelo curso de Licenciatura em 

Pedagogia para quem já era licenciado. Conforme observamos, no gráfico de 

ingressantes, o quanto foi representativa a procura pelo curso nos anos de 2008 a 

2014. 
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Gráfico 35 – Comparativos ingressantes de 1ª e 2ª Licenciaturas 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
Outro fator importante a observar é que, ao longo do tempo, a 

representatividade vem caindo, chegando a se igualar praticamente em 2015. Os 

dados de ingressantes hoje são menores para a 2ª Licenciatura e maiores para a 1ª. 

Observa-se, então, que no momento em que o Estado de São Paulo realizava 

avaliações com os professores contratados a procura foi bem maior, ao passo que 

se observa uma grande queda pelo curso, quando do fim das avaliações. Mudando 

significativamente o perfil dos ingressantes, em relação à formação anterior no 

decorrer dos últimos 10 anos, configurando maior demanda atualmente à formação 

de 1ª licenciatura. 

 

5.2 TRANSFORMAÇÕES PESSOAIS E AÇÕES DE CIDADANIA 

 

Analisando o desenvolvimento pessoal dos egressos e buscando os 

possíveis impactos na formação destes, também no desenvolvimento social, é ater-

se as representações no convívio social, nas ações coletivas seja no trabalho na 

vida cotidiana. Vimos nos dados apurados, vários indicativos de satisfação em 

relação ao desenvolvimento adquirido durante o curso de Licenciatura em 

pedagogia, do ponto de vista pessoal, destacaram-se o desenvolvimento da 

autonomia, dos aspectos cognitivo, social e emocional. Revelando como importante 
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o desenvolvimento pessoal conquistado como sendo também importante para a 

região onde atuam, na cidade de Franca/SP.   

O Art. 3º das Diretrizes Nacionais do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia descreve: 

 
O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 
cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, 
fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva 
e estética (CNE/CES 1/2016, online). 

 
Dada a ampla responsabilidade social da função do professor, o 

parágrafo único deste mesmo artigo descreve que, para a formação do licenciado 

em Pedagogia, é central: “o conhecimento da escola como organização complexa 

que tem a função de promover a educação para e na cidadania”. Na busca do perfil 

do exercício da cidadania pelo egresso em estudo, embora não apareça na análise 

das falas livres, no questionário, foi possível apurar ações representativas de 

voluntariado dos egressos, principalmente no exercício da profissão, isto é, dentro 

do contexto escolar.  

Houve unanimidade dos egressos em relação ao desenvolvimento 

pessoal, trazendo que as aprendizagens refletiram na vida familiar, social, 

econômica e cultural. É um indicativo de transformação também no papel de atores 

sociais, disseminando possíveis mudanças construtivas no exercício da cidadania, 

no meio social onde vivem. Proporcionou, ainda, o entendimento do 

desenvolvimento local, regional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os conhecimentos decorrentes desta pesquisa não se restringem ao 

trabalho aqui apresentado. Toda pesquisa é resultado de muita interação, trocas, 

vivências e saberes, seja entre os pesquisadores, público envolvido na pesquisa, 

autores que contribuem com textos, vários momentos únicos e singulares, recortes 

de vidas, fleches de experiências profissionais e pessoais dentro do contexto 

acadêmico. Dentro deste olhar, fica praticamente impossível chegarmos a 

conclusões finais e acabadas, podemos assim dizer que aqui teremos conclusões 

parciais e inacabadas. É sabido também que toda ciência em si é temporal, assim 

sendo, ao término deste trabalho, vemos que os resultados aqui apresentados já 

estão tomando outra proporção, no momento presente do polo pesquisado, 

indicando mudanças no futuro próximo. 

Dentro deste entendimento, chegamos a um possível desenho do perfil 

do aluno egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a 

distância, de um polo presencial da cidade de Franca/SP, no período de 2009 a 

2017: em sua maioria são mulheres maduras, casadas, acima de trinta anos, que 

buscam no curso realizar um sonho, uma formação para ampliar suas possibilidades 

de atuação no mercado de trabalho da Educação, com vistas a melhores cargos e 

salários, assim como ascensão social, mais dignidade e reconhecimento. Um ponto 

forte observado no perfil encontrado é a constante busca do saber, ações de 

formação continuada foram significativas, tanto antes do curso de Pedagogia, 

quanto depois, demonstrando um perfil de educação ao longo da vida. 

No público estudado, encontramos um número bastante expressivo em 

relação à formação de pessoas que já possuíam uma licenciatura anterior, 

comparados aos que buscam a primeira licenciatura como primeira formação no 

ensino superior ou após um curso bacharelado. Isto indica que o curso abrange 

público de várias áreas de atuação, contribuindo na formação de advogados, 

administradores de empresas, assistentes sociais, comerciantes e enfermeiros. 

Mesmo sem exercerem a profissão de professores consideram significativas as 

capacidades adquiridas para a vida pessoal e profissional. Delegam, ao curso, 

formação de capacidades significativas para o convívio familiar, pessoas com 

diversidade especiais, com um olhar diferenciado para as crianças, capacidades 
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estas que recorrem a melhor desenvolvimento pessoal nos aspectos cognitivo, 

emocional e social.  

Quanto aos aspectos econômicos, observou-se alteração a maior de 

renda salarial, mais estabilidade profissional e funções maiores no plano de carreira. 

Não usaremos aqui funções de maior responsabilidade, visto entendermos que a 

função de professor, para as crianças, ser de grande responsabilidade, apesar dos 

estudos trazerem uma triste conserva cultural em relação à desvalorização do 

ensino dos menores, assim como com relação aos profissionais, que nele atuam. 

Políticas públicas tentam fazer com que os salários dos professores sejam 

equiparados com os de outras categorias com formação similares. Contudo, esta 

realidade ainda é distante, vem conseguindo a tímidos passos, pequenas melhoras. 

O estudo apontou uma queda na função de professor, após a titulação 

em Pedagogia, em comparação ao início do curso, indicando que muitos já estavam 

atuando na função antes de fazerem o curso, e que decorrente a titulação obteve 

alteração de função para cargos de gestão como: coordenação; direção e 

supervisão escolar. Mostra, em conformidade com os estudos teóricos, que os 

profissionais com maiores qualificações e capacidades intelectuais, sociais e 

culturais tendem a deixar a profissão de professor, ficando esta função ao público 

mais desprovido de titulação.  

Quanto aos fatores que contribuíram para o sucesso na conclusão do 

curso em pedagogia, os indicativos são que sem a possibilidade dos benefícios do 

ensino a distância, de flexibilidade na organização do tempo e espaço para os 

estudos, muitos não teriam conseguido realizar este sonho. Conciliar os afazeres da 

vida familiar com a vida do trabalho e os estudos, foram relevantes para o acesso à 

formação. Outro quesito indicado como significativo foi o apoio presencial no polo 

EAD, na formação de habilidades com a nova metodologia e tecnologia, contribuindo 

para o desenvolvimento da autonomia e disciplina aos estudos, assim como para o 

protagonismo do aluno em relação a suas aprendizagens. 

 Os indicativos encontrados em relação às contribuições oriundas da 

formação em Pedagogia no desenvolvimento social e cultural foram expressivos, 

assim quanto com relação ao desenvolvimento da região, onde estão atuando. A 

maioria atua em instituição pública estadual e ou municipal, possuem percepção 

positiva de avaliação de seus superiores, indicando ações profissionais como 
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referência de qualidade, apontando responsabilidade social destes egressos na 

construção de uma sociedade mais justa, com relevante ação voluntária, no contexto 

profissional, religioso e no ciclo de amizades.  

A formação destes egressos se revelou como indicativo de possível 

desenvolvimento social da região, contribuindo para o perfil de cidadania do 

profissional egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a 

distância, do polo de Franca/SP. E apontam o poder público como o regulador das 

políticas de contratação, remuneração, jornada de trabalho e formação do 

profissional professores. Indicam controle estatal na identidade dos professores, na 

construção e reprodução dos saberes, no desenvolvimento social e regional. 

As considerações finais apontam novas questões como a sobrecarga 

curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia e a desvalorização do professor 

da Educação Básica. Considerações estas, que foram identificadas e que não eram 

objetivo do presente trabalho, mas que pela sua relevância, merecem se constituir 

em propostas de pesquisa, para progresso do conhecimento, para avanço na 

compreensão da formação em Pedagogia, como para o avanço qualitativo da 

educação nas mais diversas regiões do Brasil. 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Artigo 5º da Res. CNE/CP nº 1/2016 
 

Art. 5º da Resolução CNE/CP Nº1, de 15 de maio de 2006, que institui as 
Diretrizes Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura: 

“Art. 5º – O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

I- atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 
equânime, igualitária; 

II- compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 
psicológica, intelectual, social; 

III- fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria; 

IV-  trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 
diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

V-  reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 
emocionais e afetivas dos educandos, nas suas relações individuais e coletivas; 

VI- ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 
Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 
desenvolvimento humano; 

VII-  relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 
comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

VIII- promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 
família e a comunidade; 

IX- identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 
integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir 
para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 
religiosas, políticas e outras; 

X- demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes 
sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

XI- desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional 
e as demais áreas do conhecimento; 

XII- participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico; 

XIII-  participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 
avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-
escolares; 

XIV- realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos 
e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 
experiências não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em 
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diferentes meios ambiental ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre 
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

XV- utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos; 

XVI- estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 
legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua 
avaliação às instâncias competentes. 

§1º – No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em escolas 
indígenas, dada a particularidade das populações com que trabalham e das situações em 
que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão: 

I- promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações 
filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo indígena junto a quem 
atuam e os provenientes da sociedade majoritária; 

II- atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de temas 
indígenas relevantes. 

§2º – As mesmas determinações se aplicam à formação de professores para escolas de 
remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber populações de etnias e 
culturas específicas.” 
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APÊNDICE A – Modelo do questionário enviado aos egressos 
 

Prezado(a) Pedagogo(a) venho respeitosamente apresentar-me, sou 

Anamélia Cardoso Guasti Lourinho, aluna da Pós-graduação do Centro Universitário 

Municipal de Franca, mestranda do Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional, na área Interdisciplinar. Minha pesquisa tem como objeto de estudo o 

aluno egresso do curso de pedagogia na modalidade a distância, objetivando o 

impacto destes egressos no desenvolvimento regional. Gostaria de contar com sua 

contribuição respondendo a este questionário. Não há necessidade de sua 

identificação. Este estudo é de relevância social e pondera sobre riscos e benefícios, 

garantindo a confiabilidade e o sigilo dos participantes.  

Desde já, agradeço sua atenção e contribuição para os dados da 
pesquisa. 
 

1. Idade 

 

 

2. Gênero 

 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

3. Estado Civil 

 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Viúvo 

(  ) Divorciado 

(  ) Outro 

 

4. Número de Dependentes 

 

(  ) Nenhum 

(  ) 1 

(  ) 2 
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(  ) 3 

(  ) 4 

(  ) 5 

(  ) 6 ou mais 

 

5. Renda Individual Mensal  

 

(  ) Até 2 salários mínimos 

(  ) Entre 2,1 e 5 salários mínimos 

(  ) Entre 5,1 e 10 salários mínimos 

(  ) Entre 10,1 e 15 salários mínimos  

(  ) Entre 15,1 e 20 salários mínimos 

(  ) Entre 20,1 e 25 salários mínimos 

(  ) Mais de 25 salários mínimos 

 

6. Renda Familiar Mensal 

 

(  ) Até 2 salários mínimos 

(  ) Entre 2,1 e 5 salários mínimos 

(  ) Entre 5,1 e 10 salários mínimos 

(  ) Entre 10,1 e 15 salários mínimos  

(  ) Entre 15,1 e 20 salários mínimos 

(  ) Entre 20,1 e 25 salários mínimos 

(  ) mais de 25 salários mínimos 

 

7. Você já tinha alguma experiência na área da educação a distância anterior ao curso de 

pedagogia? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

8. O curso de Licenciatura em Pedagogia foi sua primeira graduação no ensino superior?  

 

(  ) Sim     

(  ) Não 
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9. Em que ano você concluiu o Curso de Graduação em Pedagogia? 

 

(  ) 2009 

(  ) 2010 

(  ) 2011 

(  ) 2012 

(  ) 2013 

(  ) 2014 

(  ) 2015 

(  ) 2016 

(  ) 2017 

 

10.  Identifique se você fez algum outro curso na tabela abaixo, além da graduação em 

Pedagogia, em caso positivo identifique se o fez antes ou após a graduação de 

pedagogia: 

 

Antes da graduação em 
pedagogia 

Depois da graduação em 
pedagogia 

Outra graduação   
Especialização   

Mestrado acadêmico   
Mestrado profissional   

Doutorado   
Pós-doutorado   

 

11.  Em qual das opções listadas do setor público você trabalha? 

(  ) Federal 

(  ) Estadual 

(  ) Municipal 

(  ) Não trabalho no setor público 

(  ) Não estou trabalhando no momento 
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12.  O que mais o influenciou na escolha do curso de Pedagogia? Digite um numeral para 

cada item abaixo, respeitando a sequência de 1 a 5, sendo o numeral 1 para menor 

importância e o numeral 5 para maior importância: 

 

 
1 

Menor 
importância 

2 3 4 
5 

Maior 
importância 

Vocação      
Existência de amplo mercado de 
trabalho 

     

Formação generalista e abrangente      
Diversidade das alternativas de funções 
na área educacional 

     

Influência de outro Pedagogo (pais, 
amigos, parentes, etc.) 

     

Atuar na docência de Educação Infantil 
e anos iniciais do Ensino Fundamental 

     

Atuar na gestão escolar      
 

13.  Durante o curso de pedagogia, você vivenciou momentos de estudos e aprendizagens 

utilizando várias linguagens e instrumentos da modalidade de ensino a distância. Você 

atribui mudanças positivas em sua atuação profissional oriunda desta vivência? 

 

(   ) Sim      

(   ) Não 

 

14. Em caso positivo, quais mudanças você percebe como mais significativas? Marque 

todas que se aplicam. 

 

(   ) Motivação 

(   ) Autonomia  

(   ) Disciplina  

(   ) Utilização melhor do tempo  

(   ) Utilização e implantação de novos projetos  

(   ) Melhor elaboração das aulas  

(   ) Utilização de diversas linguagens no ensino  

(   ) Criatividade  

(   ) Outro: ______________________________________________________________ 
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15.  Você acredita que a formação adquirida é significativa para o desenvolvimento da 

região em que vive? 

  

(   )  Sim     

(   ) Não 

 

16.  O tempo que esteve na universidade contribuiu para o seu desenvolvimento social e 

cultural? 

 

(   )  Sim     

(   ) Não 

 

O que costuma fazer nos momentos livres? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

17.  A Universidade contribuiu para que hoje você tenha atitudes mais sustentáveis em 

relação ao ambiente em que vive? 

 

(   )  Sim     

(   ) Não 

 

18.  Você pretende dar continuidade em sua formação? 

 

(   ) Sim     

(   ) Não 

 

19.  Qual conceito fazia ANTES do curso de pedagogia da EAD? 

 

(    ) Curso vago e de aprendizagem restrita 

(    ) Curso de qualidade e de aprendizagem significativa 

(    ) Meio rápido, barato e prático de obter um certificado 

(    ) Necessidade de tempo para estudos, disciplina e autonomia 
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20.  Qual conceito passou a fazer DEPOIS do curso de pedagogia da EAD? 

 

(    ) Curso vago e de aprendizagem restrita 

(    ) Curso de qualidade e de aprendizagem significativa 

(    ) Meio rápido, barato e prático de obter um certificado 

(    ) Necessidade de tempo para estudos, disciplina e autonomia 

 

21.  Qual é a sua percepção ao final do curso de graduação em Pedagogia? 

 

(   ) O curso atendeu completamente as minhas expectativas 

(   ) O Curso atendeu satisfatoriamente as minhas expectativas 

(   ) O Curso não atendeu de forma satisfatória as minhas expectativas 

(   ) O curso não atendeu em nada as minhas expectativas 

 

22. Tinha atividade profissional antes do curso? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

23. Em caso positivo qual? 

 
_______________________________________________________________________ 

 

24. Fez estágio remunerado durante o curso? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

25. Hoje você trabalha na área de conhecimento de educação? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não.  

 

26. Em caso positivo exerce atualmente alguma destas funções? 

(   ) auxiliar de professor 

(   ) professor 
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(   ) coordenador 

(   ) auxiliar de coordenação 

(   ) diretor 

(   ) auxiliar de direção 

(   ) outra: ______________________________________________________________ 

 

27. Sua renda financeira antes e depois do curso teve alteração? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Em caso de alteração em que proporção? 

 

(   ) aumentou em até 20% 

(   ) aumentou entre 21% a 40% 

(   ) aumentou entre 41% a 60% 

(   ) aumentou acima de 60% 

(   ) não aumentou, diminuiu  

 

28.  Em relação ao momento anterior à formação do curso de Licenciatura em Pedagogia, 

sua jornada de trabalho semanal remunerada atual: 

 

(   ) Aumentou 

(   ) Diminuiu 

(   ) Continua a mesma 

 

29. O ensino superior contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não.  

 

30. Em caso positivo, quais aspectos considera significativos que foram desenvolvidos? 

 

(   ) financeiro 

(   ) cognitivo 

(   ) social 
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(   ) emocional 

(   ) familiar 

(   ) outros: ______________________________________________________________ 

 

31.  Você é realizado com o trabalho que exerce? 

 

(   ) Sim completamente 

(   ) Em parte 

(   ) Não 

 

32.  Seus superiores avaliam sua ação profissional como: 

 

(   ) referência de qualidade 

(   ) positiva com aspectos a serem melhorados 

(   ) regular com necessidades de treinamentos 

(   ) negativa com sugestão de mudança de função 

 

33. Você contribui com ações voluntárias na sociedade que convive? 

 

(   ) Sim, relacionadas ao contexto profissional 

(   ) Sim, relacionadas ao contexto religioso 

(   ) Sim, relacionadas a política 

(   ) Sim, relacionadas ao ciclo de amizade 

(   ) Não realizo ações voluntárias 

 

Este espaço é aberto caso queira fazer considerações, que julgue importante para a 

pesquisa. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


