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Introdução 

 

 O presente artigo é parte integrante de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), intitulado “O Estudante Homem no Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba Campus I: Desafios e Perspectivas”, apresentado ao curso de 

Pedagogia presencial, Campus I, da Universidade Federal da Paraíba no período letivo 

2019.1. 

De acordo com dados disponibilizados pela Coordenação do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba, Campus I, e a partir do contato com a Superintendência de 

Tecnologia da Informação desta instituição, no dia 14 de agosto de 2019, este curso de 

Pedagogia, contava com o total de 960 aluno(a)s matriculado(a)s. Deste quantitativo, ficou 

evidente que 164 são alunos homens, matriculados nos três turnos oferecidos pela instituição 

de ensino, sendo 37 estudantes homens do turno matutino, 57 do turno vespertino e 70 do 

turno noturno.   

Segundo Silva (2013, p.2) “nas universidades podemos apenas olhar pelas janelas das 

salas de aulas, principalmente nos cursos de Educação e Humanas, sobretudo no curso de 

Pedagogia e constatar que o número de mulheres é bem maior em relação ao sexo 

masculino.”. 

A partir destas ponderações, destaca-se que o presente artigo objetivou refletir acerca 

da inserção masculina no curso de Pedagogia presencial da UFPB, Campus I. Vale ressaltar 

que, esta pesquisa buscou analisar questões referentes aos desafios enfrentados por alguns 

alunos homens deste curso, além de quais perspectivas estes sujeitos apresentam quanto a sua 

formação e ao mercado de trabalho que pretendem atuar. Ademais, este artigo buscou 

caracterizar o estudante masculino que cursa Pedagogia na referida instituição.  

O trabalho fundamenta-se na pesquisa de natureza exploratória, bibliográfica e de 

campo, de abordagem quanti-qualitativa com o intuito de identificar e classificar as condições 

e perspectivas inclusas na abordagem da temática proposta. Sobre a pesquisa exploratória, 

segundo Rodrigues (2007, p.6), “seu objetivo é a caracterização inicial do problema, sua 

classificação e de sua definição. Constitui o primeiro estágio de toda pesquisa científica”. A 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



pesquisa exploratória tem um papel essencial no desenvolvimento de qualquer pesquisa, 

sendo a partir da mesma que, a pesquisa começa a tomar forma, nesta perspectiva, Gil (2008, 

p.27) argumenta que: 

 

 
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no 

planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos 

de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são 

costumeiramente aplicados nestas pesquisas. 

 

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, é necessária na construção de trabalhos 

acadêmicos, e é elaborada com base em artigos científicos e livros relativos aos temas 

estudados. De acordo com Gil (2008, p.50) “[...] é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora que, em quase 

todos os estudos, seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza [...]”.  

Referente à pesquisa de campo, pode-se destacar que possibilita o contato direto com o 

público ao qual a pesquisa se destina, obtendo informações que agregam ao estudo. Para Gil 

(2008, p.55): 

 

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 

conclusões correspondentes dos dados coletados. 

 

No desenvolvimento deste estudo essas especificidades foram indispensáveis, 

primeiramente para uma melhor compreensão acerca do tema abordado e, posteriormente, 

para possibilitar uma ampliação e aprofundamento da temática, bem como um 

aperfeiçoamento do trabalho e organização dos dados da pesquisa. 

Como técnica de coleta de dados, foi aplicado um questionário do tipo 

semiestruturado, elaborado com onze questões, tanto fechadas como abertas, relacionadas aos 

desafios e as perspectivas dos estudantes homens inseridos na Pedagogia. O questionário foi 

aplicado individualmente com cada um dos 43 alunos matriculados no período letivo 2019.1 

do Curso de Pedagogia presencial do Centro de Educação, da UFPB, que aceitaram participar 
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da respectiva pesquisa. É valido destacar que estes estudantes eram de turmas e turnos 

distintos. 

No que se refere aos sujeitos considerados nesta investigação, trataram-se de alunos 

matriculados no período letivo 2019.1 do curso de Pedagogia, da Universidade Federal da 

Paraíba, Campus I.  

Sobre a estruturação deste artigo, procurou-se contextualizar a inserção dos homens no 

processo educacional brasileiro, atentando para o movimento da feminização do magistério. 

Em seguida, discutiu-se gênero e masculinidade, numa perspectiva de orientação teórica e, 

por fim, discutiu-se os achados da pesquisa de campo. 

 

O homem no processo educacional brasileiro  

  

A educação brasileira passou por significativas alterações no que diz respeito a sua 

finalidade e ao público ao qual era destinado, quando pensada nos séculos XVI, XVII e XIX. 

Modificando assim, as perspectivas referentes aos sujeitos envolvidos em tal processo 

educacional, até chegar ao modelo conhecido na atualidade.  

Com a chegada dos jesuítas ao Brasil em março de 1549, viu-se a necessidade de se 

catequizar os índios pelos portugueses e a educação foi o meio usado para tal finalidade. 

Sendo a primeira escola fundada pelo padre Manuel da Nóbrega em Salvador ainda no ano de 

1549.  

A educação na época referida anteriormente era direcionada apenas aos homens, não 

havia espaço para as mulheres nestes ambientes de ensino, nem na condição de aluna, muito 

menos como docente, pois, era um âmbito marcadamente masculino no qual a mulher não 

tinha vez, nem voz. De acordo com Louro (1997, p. 94)  

 

As primeiras escolas brasileiras regidas por esses irmãos (e a grande maioria 

daquelas que se organizam a partir de outras ordens religiosas) constituem-

se, pois, num espaço marcadamente masculino, voltado para a formação de 

um católico exemplar. É importante notar que esse modelo de ensino 

permanece no País por um largo tempo, mesmo depois de oficialmente 

afastado, ao final do século XVIII. 

 

 Tal modelo de ensino se manteve por séculos, até que ocorressem fatores que 

contribuíssem para uma suposta quebra deste modelo, tais como a expulsão dos jesuítas do 

Brasil em 1759, o que implicou em uma precarização ainda maior no modelo disseminado 
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pelos jesuítas. Isto não se modificou com a chegada da Coroa Real Portuguesa em 1808, 

embora houvesse um grande investimento em escolas técnicas, secundárias e superiores, no 

que se tratava das escolas de ensino primário não houve grandes avanços, já que funcionavam 

de forma escassa, salas impróprias para o ensino, falta de materiais e professorado quase 

sempre sem qualificação.  

Com a Lei de 15 de outubro de 1827, que determinava a criação de escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, foram 

fundadas escolas, em maior número para meninos, mas também foram criadas escolas para 

meninas. Escolas estas que, ainda eram regidas, em sua maioria, por congregações e ordens 

religiosas às quais homens lecionavam para os meninos, mas já iniciava-se o espaço para as 

mulheres atuarem na educação das meninas. Louro (1997, p.90) aponta que:  

 

A escola foi atribuída, em diferentes momentos, a produção do cristão; do 

cidadão responsável; dos homens e das mulheres virtuosos/as; das elites 

condutoras; do povo sadio e operoso; etc. Certamente não se esperava que 

ela desempenhasse sozinha essas tarefas, embora, com muita freqüência, elas 

lhe fossem explícita e pontualmente endereçadas. 

 

  Os modelos de virtudes constituídas por religiosos se tornaram quase que fundamentos 

para o magistério, servindo, de tal forma, como orientação didático-pedagógica para o 

professorado da época. “Para esses docentes, as ordens religiosas, as congregações e as 

associações escreveram manuais, criaram regras e determinaram condutas que regulavam seus 

gestos.” (LOURO 1997, p. 93). Fica evidente, neste sentido, uma considerável presença da 

Igreja no magistério, que em primeiro momento ainda era masculinizado.  

 Todavia, a docência feminina, no Brasil, nasce no final do século XIX e esteve 

relacionada à expansão do ensino público primário. De acordo com Almeida (1998, p.1998), 

fatores como o conservadorismo em relação a recursa à coeducação, além de impedimentos 

morais de professores (homens) educarem meninas, e a opinião da docência estar ligada à 

ideias domésticas e a maternidade, contribuíram para a inserção da mulher como professora. 

  

A feminização do magistério primário no Brasil aconteceu num momento 

em que o campo educacional se expandia em termos quantitativos. A mão-

de-obra feminina na educação principiou a revelar-se necessária, tendo em 

vista, entre outras causas, os impedimentos morais dos professores educarem 

as meninas e a recusa à co-educação dos sexos, liderada pelo catolicismo 

conservador. (ALMEIDA 1998, p.64) 
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Segundo Vianna (2001, p.85), a feminização do magistério cresceu ainda mais no final 

dos anos 1920 e início dos anos 1930. “No século XX, o caráter feminino do magistério 

primário se intensificou a tal ponto que no final da década de 1920 e início dos anos 1930, a 

maioria já era essencialmente feminina”. A partir de tal afirmação, pode-se perceber que a 

configuração educacional do professorado passa por modificações, tendo, portanto uma 

considerável participação feminina.  

Nessa direção, os cursos de formação docente começaram a representar uma grande 

atração e oportunidade para as moças. Neste contexto do início do século XX, se defendia a 

ideia de que as escolas, deveriam se aproximar ao máximo do cotidiano familiar e, por isso, a 

mulher, mais do que uma mãe, deveria ser um guia espiritual aqui na terra. O que pode ter 

ocasionando supostamente a diminuição dos rapazes nestas escolas de formação e 

posteriormente na atuação do ensino primário. 

Atualmente, a situação pouco mudou em relação a esse processo de feminização do 

magistério, tendo em vista que, ainda hoje o número de homens cursando Pedagogia, no caso 

da UFPB, Campus I, é bastante inferior ao de mulheres matriculadas. Sobre essa questão, 

discutir-se-á no próximo item. 

 

Breves apontamentos sobre gênero e masculinidade 

 

Para refletir sobre a inserção masculina no curso de Pedagogia presencial do Centro de 

Educação da UFPB, faz-se necessário contemplar a discussão de gênero e de masculinidade, 

já que são categorias de estudo fundamentais para elaboração deste conhecimento.  Segundo 

Furlin (2014, p.111) gênero “[...] aparece como uma das categorias analíticas produzida pela 

teoria feminista contemporânea e assumida pelas diferentes áreas acadêmicas para a 

compreensão dos comportamentos sociais entre homens e mulheres”. Nesta perspectiva, 

gênero é algo que transcende questões biológicas. Gênero trata-se de uma construção social, 

de forma a passar por influências diretas da sociedade no que diz respeito ao que é papel do 

“homem” ou da “mulher”, este direcionamento de papéis torna-se mais marcante que questões 

biológicas dos indivíduos.  

 Vale ressaltar que, desenvolver produções acadêmicas a partir da categoria de gênero, 

proporciona compreender melhor as relações de desigualdade entre os gêneros, como é 

destacado por Furlin (2014, p.111), “[...] é uma ferramenta de grande valor na compreensão 

das relações de dominação e de desigualdades sociais entre os diferentes gêneros”. 
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 Desse modo, é possível afirmar que a concepção de que as funções devem ser 

desenvolvidas com base especificamente em questões fisiológicas ligadas ao sexo biológico, 

desconsidera, sobretudo, a formação e a aptidão do indivíduo para realizar atividades que 

segundo a visão social não são adequadas para um homem ou para uma mulher. 

Desencadeando desigualdades e relações de dominação, o que ocorre, por exemplo, quando se 

destina à educação infantil especificamente às mulheres, com a concepção de que se existe um 

“dom” natural influenciando na forma em que esta profissional exercerá a docência, que esta 

mulher irá cuidar e educar como mãe, desconsiderando completamente a formação acadêmica 

necessária. Tal ideia ganhou força com o processo de feminização do magistério primário, que 

segundo Almeida (1998, p. 62) tratou-se de “[...] um fenômeno que aconteceu rapidamente e, 

em pouco tempo, eram elas [as mulheres] a grande maioria nesse nível de ensino”. 

No que concerne especificadamente ao conceito de masculinidade, Connel (1995) 

apresenta que se trata também de uma construção social, ou seja, há uma pluralidade de 

masculinidades.  

 

Em primeiro lugar, diferentes masculinidades são produzidas no mesmo 

contexto social; as relações de gênero incluem relações entre homens, 

relações de dominação, marginalização e cumplicidade. Uma determinada 

forma hegemônica de masculinidade tem outras masculinidades agrupadas 

em torno dela. (CONNEL 1995, p. 189) 

 

O autor apresenta ainda a existência de algo que é denominado por ele de “narrativa 

convencional” sobre como as masculinidades são construídas, relacionadas diretamente a 

como a cultura define a conduta dos homens, quais os sentimentos e atitudes esperados desses 

sujeitos. A “narrativa convencional” afeta diretamente a conduta a ser adotada por estes 

homens, inclusive no que é esperado no que se refere ao exercício de determinadas profissões. 

Comumente escolher uma dada área de trabalho pode não ser visto com bons olhos, assim 

perpetuando preconceitos. 

  

A inserção masculina no curso de Pedagogia da UFPB: desafios e perspectivas  

 

A amostra desta pesquisa é composta por 43 alunos do curso de Pedagogia com idades 

supostamente entre 18 e 64 anos. Os estudantes que participaram desta pesquisa estavam 

matriculados do primeiro ao oitavo período do curso de Pedagogia no período letivo 2019.1, o 

maior número de participantes concentrou-se nos três primeiros períodos do curso. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



Os nomes dos alunos foram substituídos por codinomes com intuito de preservar a 

identidade dos participantes desta pesquisa. Deste modo, foram nomeados como Aluno 1, 

Aluno 2, Aluno 3 e assim sucessivamente. É importante destacar que, cada participante 

recebeu esta denominação e que o número não está ligado a ordem em que os alunos 

entregaram o questionário, preferiu-se realizar esta separação de forma aleatória. 

Considerando o número de estudantes que participaram, optou-se por não substituir o nome 

dos participantes por nomes fictícios, o que poderia ocasionar coincidências entre os nomes 

reais dos indivíduos e os nomes direcionados a eles através desta pesquisa. 

Dos 43 participantes desta pesquisa apenas 9 alunos já passaram por outra formação, 

sendo esta, um curso Técnico ou uma Graduação, totalizando 21% da amostra. No que se 

refere aos outros 34 participantes, cursar Pedagogia está sendo sua primeira experiência no 

ensino superior, ou seja, 79% dos alunos que participaram da pesquisa não ingressaram 

anteriormente em um curso Técnico ou uma Graduação. Entre as respostas dos participantes 

já graduados em outros cursos apareceram as graduações em Letras Português, 

Psicopedagogia, Filosofia, Ciências das Religiões, Psicologia, Ciências Contábeis e 

Bacharelado em Teologia. Como formação técnica, foram apresentados, técnico em Ciências 

Contáveis e Magistério. 

 Entre os 43 alunos participantes, 25 alunos destacaram que o curso de Pedagogia não 

foi sua primeira opção. Os alunos apresentaram como primeira opção os cursos de Psicologia, 

Letras Português e Filosofia. Alguns dos participantes demonstraram que a nota de corte 

estipulada pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) foi fator determinante para estarem 

cursando Pedagogia. 

 Refletindo especificamente sobre os desafios destes participantes frente ao curso de 

Pedagogia, ressalta-se que foi questionado se os participantes desta pesquisa encontraram 

alguma barreira ou dificuldades dentro da universidade por ser homem e cursar Pedagogia. O 

Aluno 34 comentou que já passou por situações desconfortáveis, inclusive destacando um 

acontecimento ocorrido dentro da própria universidade. 

 

Antes de tudo, enfrento muito do preconceito e julgamento por parte de 

colegas, conhecidos e até mesmo amigos. Gostaria de relatar uma 

experiência de demonstra bem isto: Alguns meses atrás eu encontrei um 

amigo que estudei no ensino médio, na praça do CE. Ele estava com um 

grupo de amigos dele e percebi nas camisas indicando que tinham entrado 

para Engenharia. Ele me chama, levanta e se distancia do grupo, 

perguntando o que eu fazia e cursava por lá. Respondi que estava no 

segundo período de Pedagogia e que estava adorando o curso até então. Sua 
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reação imediata foi de desaprovação e de sarcasmo, disse que de tudo que eu 

poderia ter entrado escolhi ¨logo¨ Pedagogia. Disse que é um curso de 

mulheres e homossexuais. Então existe de fato, uma barreira. As vezes não 

sinto orgulho em dizer que quero me tornar um Pedagogo para as pessoas 

pois se tem esse pensamento de que a educação, necessariamente, se dá 

apenas com uma figura de maternidade. (ALUNO 34) 

 

Alguns alunos destacaram não encontar nenhum tipo de dificuldade dentro da 

academia especificamente, mas para conseguir estágio sim, como ressaltou o Aluno 20 “sim, 

mas não dentro da academia. Dentre as seleções para estágio que realizei pude observar nos 

comportamentos e comentários a não aceitação do Pedagogo”. As respostas dos participantes 

direcionam a reflexão para evidenciar uma não aceitação por parte da sociedade para a 

escolha destes homens que buscam atuar como futuros pedagogos. Além disso, fica explicito, 

no fragmento citado, o problema da desavalorização do magistério, que independente de 

gênero trata-se de uma realidade histórica na área. Essa realidade, tem gerado vários 

desconfortos e perpertuado preconceitos, como se pode observar na fala do aluno que chega 

ao ponto de afirmar que as vezes não sente orgulhoso em dizer que cursa Pedagogia, já que 

para muitos esta seria uma profissão de mulher. 

 O participante nomeado de Aluno 5 apontou ter encontrado dificuldades nos estágios 

supervisionados, segundo o mesmo “sim, nos estágios supervisionados”, mesmo sem 

especificar melhor que tipo de dificuldade é importante destacar que o estágio é uma parte 

primordial na formação de um futuro docente, viabilizando, muitas vezes, o primeiro contato 

deste aluno com a realidade de uma sala, como futuro profissional docente.  

 

[...] o estágio possibilita ao aluno uma leitura da realidade e a construção de 

proposições de intervenção sobre ela. Este movimento que compreende a 

apreensão do real e a busca de caminhos de superação e transformação, 

integra o estágio às atividades de pesquisa e de extensão, tendo como 

condição necessária a articulação com os conhecimentos e aptidões 

desenvolvidas no processo formativo. (SILVA 2005, p.12) 

 

Alguns participantes destacaram a dificuldade em conseguir estágios e nem encontrar 

um trabalho na área educacional como é o exemplo do Aluno 33 que afirmou “sim, 

dificuldade em estagiar e até em vagas de emprego”. É válido ressaltar que uma grande parte 

dos participantes desta pesquisa – 28 alunos – ainda não está inserida na área educacional, 

totalizando 65% dos pesquisados. O que de certa forma, acaba evidenciando a dificuldade 
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encontrada por estes homens para ingressar no mercado de trabalho, talvez por a sociedade 

ainda encarar fortemente o magistério como uma profissão voltada ao público feminino. 

Ao serem indagados acerca da área de trabalho em que pretendiam atuar, os alunos 

participantes apresentaram uma variedade notável de respostas. Dos 43 participantes apenas 2 

mostraram interesse em atuar na educação infantil, enquanto 6 participantes demonstraram 

interesse em se tornarem professores na Educação de Jovens e Adultos. Segundo Silva (2013) 

há pouca inserção dos homens que cursam Pedagogia na educação infantil, devido 

principalmente ao preconceito de um homem atuar como professor de crianças pequenas. 

Sendo assim, os pedagogos homens, na maioria das vezes, preferem trabalhar em outras áreas, 

como na educação básica com crianças maiores de 5 anos, ou até mesmo em outras funções, 

como diretores, técnico em assuntos educacionais, supervisores, coordenadores, entre outras. 

No que concerne às perspectivas voltadas à futura atuação destes estudantes, 

mostraram-se direcionadas principalmente a duas categorias, sendo estas, o ingresso no 

mercado de trabalho, e dar continuidade nos estudos por meio de uma Pós-Graduação. 

Algumas vezes, os participantes expressaram vontade tanto de entrar no mercado de trabalho, 

assim como de ingressar em uma Pós-Graduação. No que concerne ao mercado de trabalho, 

as respostas dos participantes apresentaram uma variedade impressionante, desde áreas mais 

comuns da pedagogia, até mesmo áreas distintas, como: Arquitetura, Cargo Público, Pesquisa 

e Tecnologia, Ensino de História, Ensino de Geografia, Educação de Jovens e Adultos entre 

outras áreas.  

A preocupação com a desvalorização da profissão, em poucos momentos, ficou 

evidente durante as respostas dos participantes, um exemplo nesta direção foi a declaração do 

Aluno 18 “conseguir um emprego na área com uma melhor remuneração. O sonho com um 

concurso público. Além de, futuramente, vislumbrar um mestrado”. É possível interpretar que 

nem sempre o profissional docente recebe uma remuneração adequada por sua prática, e essa 

desvalorização independe de gênero. O profissional docente de acordo com Almeida (1998) é 

tradicionalmente mal remunerado, destacando que: 

 

[...] embora a profissão, seguindo uma tradição de décadas, continuasse 

sendo mal remunerada. Esse processo, até hoje, não dá mostras de 

reversibilidade, atrelada que está essa má remuneração aos serviços 

prestados pelo Estado à população e não ao fato do magistério possuir 

maioria feminina, como tem sido comumente apontado. (ALMEIDA 1998, 

p.29) 
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 Os alunos demonstraram que a desvalorização do trabalho docente, está ligada de 

certo modo, aos desafios enfrentados por eles no que diz respeito à visão da sociedade, 

apontando que não é desejável que um homem exerça uma atividade “mal remunerada” e com 

“pouco prestígio”. Nesta visão, foi possível observar resquícios do machismo.  

Subsequentemente as perspectivas no que se refere ao término do curso não podem se 

desvincular da realidade enfrentada pelos estudantes, despertando preocupações no que diz 

respeito ao exercício do magistério e a desvalorização tanto financeira quanto em questões de 

reconhecimento profissional. 

 

Considerações finais 

 

A diferença na quantidade de homens e mulheres matriculadas no curso de Pedagogia 

da UFPB, Campus I é perceptível, no período letivo 2019.1. A docência passou por um 

processo de “feminização” que apresentou ainda mais força em meados de 1920 e 1930, 

adquirindo características muitas vezes associadas ao público feminino, vinculando o educar 

ao cuidar, principalmente de maneira maternal. De certa forma, isto afetou diretamente aos 

homens que decidem ingressar no curso de Pedagogia e no mercado de trabalho como 

pedagogos. 

  Durante este estudo buscou-se viabilizar que os participantes apresentassem relatos e 

ponderações referentes à sua formação, desde sua motivação para ingressar no curso de 

Pedagogia, perpassando seu processo de formação e questionando acerca de perspectivas após 

o término do curso. Com o intuito que partissem dos próprios alunos aspectos relevantes para 

cada um deles.  

 Ao analisar os questionários tornou-se possível observar fatores que estão ligados 

diretamente à formação destes sujeitos, bem como a sociedade na qual estes estão inseridos, 

como a falta de diálogos sobre a atuação na área educacional e os preconceitos referentes à 

profissão. Segundo os próprios alunos, faz-se necessário falar mais sobre assuntos como a 

desvalorização docente, além das supostas dificuldades relacionadas a um homem exercer 

atividades como pedagogo.  

Muitas vezes, os desafios encontrados pelos homens que ingressaram na carreira 

docente como Pedagogos são tidos como referente, especificamente, direcionada à atuação na 

educação infantil, como é abordado em muitos trabalhos acadêmicos. A partir da pesquisa 

realizada, notou-se que, apesar de ingressar como professor na educação infantil ser um 
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desafio para estes participantes, existem outros fatores que dificultam tanto a própria 

formação destes alunos e quanto a sua futura atuação. 

Vale ressaltar que, cada aluno possui sua particularidade, apresentando assim que, nem 

sempre o que é desafiador para um, é um fator que expõem o outro a momentos dificultosos. 

Desta forma, é possível evidenciar fatores recorrentes no que diz respeito aos obstáculos 

mencionados pelos alunos, mas, de forma alguma, pode-se generalizar um único desafio 

encontrado por todos os estudantes envolvidos nesta pesquisa.    

Grande parte dos alunos mostrou-se interessado no campo educacional, mesmo os que 

não viam Pedagogia como primeira opção de curso, pretendiam ingressar como alunos em 

outras licenciaturas e posteriormente atuar como docentes. Estes alunos almejam atuar como 

professores ou desempenhando outra função na área educacional como apresentou-se nos 

dados desta pesquisa.  

O desejo em dar continuidade em seu processo de formação através de uma futura pós-

graduação é, de certa forma, bastante recorrente nas perspectivas destes sujeitos, muitos 

salientaram o interesse em ingressar em um mestrado e posteriormente doutorado para se 

especializar e, algumas vezes, seguir carreira docente no Ensino Superior. 
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