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RESUMO 

Objetiva-se no percurso deste trabalho enfatizar, analisar e contextualizar a Pedagogia 

Social no contexto de formação docente, no sentido das falas discentes e também no 

sentido pessoal, no decorrer dessa formação na Universidade. Sendo assim, foi realizada 

uma busca na literatura acadêmica, por meio de artigos, livros e experiênicas por mim 

obtidas em relação ao tema, a fim de se compor este trabalho para evidenciar a questão 

da formação docente em articulação com a Pedagogia Social, por meio das narrativas 

discentes e também da experiência pessoal com a pesquisa, a fim de se evidenciar a 

importância das articulações possíveis entre a Pedagogia Social e o currículo presente 

na formação de professores no ensino superior. Portanto, ao se evidenciar essas 

questões, narrativas e vivências, o trabalho pretende salientar as possibilidades que essa 

Pedagogia tende a oferecer à Universidade. 

Palavras-chave: Educação, Formação de Professores, Pedagogia Social. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to emphasize, analyze and contextualize Social Pedagogy in the 

context of teacher education, in the sense of student speech and also in the personal 

sense, during this training at the University. Thus, a search was made in the academic 

literature, through articles, books and experiences obtained by me regarding the theme, 

in order to compose this work to highlight the issue of teacher education in articulation 

with Social Pedagogy, through the student narratives and also the personal experience 

with the research, in order to highlight the importance of the possible articulations 

between the Social Pedagogy and the present curriculum in the formation of teachers in 

the higher education. Therefore, by highlighting these questions, narratives and 

experiences, the paper intends to highlight the possibilities that this Pedagogy tends to 

offer the University. 

Keywords: Education, Teacher Education, Social Pedagogy. 
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Introdução/Rememoração Benjaminiana 1 

A minha história embora ainda seja breve, é repleta de significados e 

acontecimentos que me levaram até o presente momento desta escrita. Sou filha de 

professora e de família materna feita por mulheres professoras. Adentrei na educação 

infantil no quintal de casa, onde minha mãe e meu pai, com muito esforço e decisão de 

minha mãe de trabalhar e o mesmo tempo cuidar de mim e minha irmã, fazendo uma 

escolinha ao lado de minha casa. 

Antes mesmo de vestir a blusa do colégio, minha mãe disse que durante o 

recreio das crianças, ela me botava no cercadinho e então todas as crianças da escola 

vinham interagir comigo. Nessa interação, ela disse que me viu falar, rir e até 

engatinhar. Logo, a partir dessa interação positiva, sempre almejava entrar na escola. 

Ao adentrar na escolinha aprendi de maneira tradicional, com mesa, cadeira e 

quadro de giz. Nessa escolinha aprendi valores e fiz diferentes amizades, o nome de 

minha primeira professora eu sei até hoje, tia Aline e minha irmã diz que minha letra é 

igual da minha professora de alfabetização, tia Flávia. Desse modo, por essa boa relação 

de vínculo afetivo com a escola e os professores, cresci e optei por fazer Pedagogia. 

Ao finalizar minha trajetória na escola de minha mãe, fui para outra escola 

média e particular de bairro em São Gonçalo. Sempre ativa e esperançosa, me preparava 

para a primeira semana de aula naquela escola, das amizades e da professora eu 

imaginava e sonhava. Diferente de minha irmã que chorava para ir pra escola, eu era a 

primeira a botar a mochila nas costas. No entanto, na primeira semana de aula me 

deparei com angústia em relação aos novos amigos e a minha professora. 

 
1 [...]  a possibilidade de ativação das forças criativas e emancipatórias estariam na rememoração, e a 
história cumpriria seu papel exatamente na reapropriação dos homens às suas dimensões. A história 
serviria como combustível e possibilidade de apocatástase, a salvação, a restauração universal e 
irrestrita ao absoluto4. Esse termo é tomado de Orígenes, que teve algumas de suas ideias negadas pela 
Igreja. A salvação em Benjamin tem seu campo político como inevitável. Também por isso não haveria 
aquele que ficasse de fora. Apesar da tímida exploração dos textos, em especial dos pormenores de “O 
narrador”, nos repousa a noção de que o lugar do novo, cheio de riscos, mas que não deve ser temido, é 
trágico, como toda a história humana, mas não fez o mundo ter fim e nos permite que os usos do futuro 
e em direção ao futuro gravitem em torno das possibilidades ativas. A obra de Benjamin ainda mexe, 
portanto, com a visão estabelecida e finalista, ela não é exatamente alentadora, mas se nega a 
apropriações oportunistas, vivendo da inquietação qualificada e revolucionária, e, esperamos, nada 
estéril. (NORONHA, 2016) Disponível em:< https://www.revistas.ufg.br/teoria/article/view/41049> 

Acesso em: 19 de set de 2019. 

https://www.revistas.ufg.br/teoria/article/view/41049
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Acredito que o episódio passado após minha alfabetização, quando adentrei em 

uma nova escola, foi ruim pois havia mudado meu anseio pela beleza transformadora 

que tinha a educação. Sofri bullying na primeira série por ser pequena e magra, aspecto 

esse que nunca foi problema na antiga escola, pois era ativa, vivás e brincalhona, não 

tinha problemas de saúde, era uma criança saudável. Adorava ler, escrever cartas e 

brincar na antiga escola com os amigos. Sofrer na pele com adjetivos de “formiguinha”, 

“pequenina” e outras palavras me doía e aquela relação com a antiga professora não era 

a mesma com a nova. Queixava-me sobre essas palavras, mas ela nada fazia, só 

chamava pra fazer dever de casa e reclamar sobre minhas atividades. 

Antes aquela menina esperançosa com a escola se tornara uma menina triste, 

sem amigos, sem confiança com a professora e já não queria mais estudar. Deparando-

se com essa reação, minha mãe ia na escola questionar e a escola dizia que aquilo era 

normal. Chorava sem parar, minhas notas caíram muito na escola e minha mãe só era 

chamada para conversar sobre meus resultados, não do que eu passava. 

A partir do outro ano, continuei na escola, mas já não era mais a mesma, depois 

de tanto sofrimento, me tornei uma criança extremamente insegura e depois muito 

briguenta. As duas professoras daqueles anos quase me fizeram desistir de ser 

professora, não interviam nas nossas ações, uma não me permitiu ir ao banheiro quando 

pedi, me fez fazer o dever do lado dela ajoelhada só que não aguentei e fiz xixi alí 

mesmo. Se já sofria bullying, sofri mais ainda a partir desse dia, sempre imaginava que 

essa angústia era resultado de injustiça ou falta de zelo das professoras perante a mim e 

pensava que quando crescesse iria buscar saber sobre a justiça e sobre a formação 

dessas professoras. 

Após essa experiência cresci e aprendi a lidar com pessoas, professoras e a 

instituição escolar com suas desordens. E a partir do Ensino Médio disse a mamãe que 

não iria ser professora e acredito que nessa fase da minha vida essa resposta não foi bem 

digerida para ela. Acredito que ao seu ver, seria uma excelente professora, daquelas que 

tinham aquela excelência nata. 

Assim, no pré vestibular, tentei fazer o curso de Direito. Movida internamente 

pelo sentimento de injustiça que sofri na infância, pensava que realizando o curso seria 

sanado em mim e em outros ao meu redor quaisquer injustiças em vida. Acredito que 

por não ter como referência na escola, durante essa situação sofrida, talvez uma 
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mediação, um Juiz, uma análise de caso, a situação sofrida poderia ser amenizada ou 

finalizada por ações simples. Mas, pela resiliência ali estava eu prestando vestibular, 

com a bagagem de anos dentro de uma escola que aprisionara meu antigo sonho, na 

tentativa de ser melhor para mim e para os outros. 

Assim, prestei o vestibular e não passei para Direito em Niterói mas sim em 

Macaé, na UFF. Briguei com minha mãe que era pra eu ir morar lá, pois esse era  o meu 

sonho. Porém, nossa família não tinha condições de me sustentar em outra cidade e 

também em um curso que tem alto custo de materiais e demandas. Fiquei devastada, 

afinal fracassei em passar em algo que julgava estar no meu destino.  

Até que minha mãe disse para eu por Pedagogia, fez um belissimo trabalho 

comigo de contar histórias minhas a fim de que visse qual poderia ser também um 

caminho para esse sentimento dentro de mim. Desse modo, inscrevi-me em Pedagogia e 

passei em 3º lugar. Minha família se encheu de alegria e eu ainda resistente a essa 

realização. 

Após isso, adentrei na Faculdade de Educação para realizar minha matrícula no 

curso com meus pais. Minha mãe tirou fotos, e adorou o local. Eu ainda resistente à 

aquilo tudo. Na minha matrícula, ganhei um livro, ao qual tenho até hoje e ele se chama 

“As múltiplas dimensões de inclusão e exclusão nos laboratórios de aprendizagem” da 

professora da casa Mylene Cristina Santiago. O ato de entrega desse livro me fez sentir 

importante para a FEUFF, assim como o tema do livro respondia minhas inquetações 

referentes à injustiça social. 

Dessa forma, foi a partir desse livro que interessei-me pelo magistério. Como 

seriam essas práticas, como se dava o acolhimento, como se dava a aprendizagem e a 

formação de professores nesse meio coletivo. Assim, por essas escolhas escolhi fazer 

minha monografia baseada na formação de professores, na tentativa de buscar 

aprofundamento sobre questões que vivenciei com professores que foram tanto 

positivas quanto negativas. 

Na tentativa de entender algumas questões e também a relação entre os sujeitos 

durante sua formação, na universidade, durante a sua ação como professor na escola e 

durante a minha própria formação. O que os leva a ficar imóveis, o que os motiva, o que 

os amedronta, o que os impulsiona, o que os faz sonhar e o que eles acreditam como 
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projeto de futuro para a educação. Ao considerarmos a formação de professores  como 

produto de um sistema educacional, focalizo nas formas de se pensar, fazer e ser 

professor no contexto atual. 

 Quando somos jovens, olhamos  Universidade como oportunidade de se 

expressar, comunicar e exercer uma maior sociabilidade entre os individuos que lá 

habitam. Mas quando se é jovem da classe média baixa, morador de municípios 

adjacentes à Universidade, olha-se como oportunidade de ascender socialmente por 

meio da educação. Contudo, esse movimento da Universidade passa também como local 

de sociabilidade e anseio de uma vida melhor. 

Dessa forma, o projeto será desenvolvido em tres partes, que estarão divididas 

em capítulos e subcapítulos no decorrer do projeto monográfico. A aprofundação 

teórica/prática sobre a Pedagogia Social, será ofertada no início da monografia a fim de 

se explicar sobre o contexto que essa Pedagogia abarca com o contexto a ser 

apresentado nas próximas partes do trabalho. 

Sendo assim, após essa articulação teórico/prática, sobre o que seria essa 

Pedagogia e o porque de ter a escolhido para articular com o tema de formação de 

professores, partimos para a segunda parte. Nesta parte, pretendo versar sobre as 

representaçãos, significados e experiências vivenciadas na disciplina de Atividade 

Cultural como Cultura Pedagógica, sendo esse o principal campo de pesquisa do 

estágio. 

 Nisso, a segunda parte do trabalho visa articular a questão da formação de 

professores no ensino superior, na perspectiva de se ouvir os anseios, angustias e 

questionamentos sobre essa formação. Sendo essa formação articulada dentro da 

disciplina de Atividades Culturais, com a Pedagogia Social, como a disciplina poderia 

dar subsidios teóricos de resposta a esses anseios da turma que em sua maioria, 

historicamente vem das classes populares. 

Logo após a apresentação da segunda parte, adentraremos na terceira parte do 

trabalho onde exponho a minha experiência e vivência com a pesquisa. Nessa parte 

pretendo expor as situações vivênciadas a partir do grupo de pesquisa em Pedagogia 

Social. 
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Sendo assim, o tema da pesquisa adveio da oportunidade de acompanhar uma 

turma em uma disciplina de Atividades Culturais no curso de Pedagogia e também a 

experiência obtida pessoalmente em relação ao processo de minha formação docente. 

Através do viés da Pedagogia Social, pretendo nesse trabalho aprofundar a relação entre 

essa Pedagogia e a formação de professores. 

Dessa forma, ao se pensar o tema da Formação de Professores, direciono o olhar 

aos dicentes, focalizando nas suas falas, impregnadas de sentido, angustias e 

questionamento sobre essa formação. Além de focalizar nas suas falas, focalizo também 

a relação dessa formação atrelada a Pedagogia Social, onde a disciplina do campo de 

pesquisa versava sobre essa Pedagogia, na forma de que essa pedagogia possa tentar 

compreender essas falas e anseios, a fim de contribuir para essa formação. 

Assim, a articulação entre os dois temas, a Pedagogia Social e a Formação de 

Professores no que diz respeito no Ensino Superior, surgiu pela experiência anterior e 

posteior com esses dois temas. Desse modo, a tentativa de adentrar nas experiências, 

anseios e dificuldades de um determinado grupo, incluindo-se constantemente nesse 

diálogo. 

A interlocução dos temas tende a responder as necessidades entre a vida de 

estudante e vida profissional, que acontece na vida de estudante em formação. Assim, 

pretendemos que com a realização do trabalho, que esse tema ganhe cada vez  mais 

repercussão tanto para pensar sobre os futuros profissionais quanto para pensar a 

formação desses para atuar na educação popular. 

Os objetivos da pesquisa são pra tentar responder as questões acerca do tema. 

Neste sentido, a organização das questões estará baseada conforme a pesquisa for 

realizada, pelo campo de pesquisa. Assim, pretende-se com essa pesquisa, aprofundar 

nas questões inerentes a aqueles estudantes, baseada nas metodologias que serão 

selecionadas em conformidade com o (a) orientador (a) no decorrer do campo da 

pesquisa.  

Sendo assim, um dos objetivos que pretende-se chegar é que o ambiente 

Universitário seja o mais acolhedor e democrático possível. Não no sentindo somente 

do acesso ao Ensino Superior, barreira que foi atravessada por muitos estudantes da 

graduação, mas no sentido do cotidiano e das suas demandas sociais. 
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 Assim, a pesquisa pretende pesquisar sobre a formação docente no ensino 

superior. Pretende-se, entender as demandas atuais e questionar se essas demandas estão 

sendo supridas dentro daquele ambiente acadêmico. 

Principalmente pelo fato do objetivo central do projeto de se ouvir os estudantes 

da graduação e suas demandas, que permite e considera as experiencias e visa, de forma 

conjunta e democrática fortalecer e criar novas perspectivas, dentro da academia que 

fortalece e contribui por meio da aplicabilidade de teorias, a construção de uma 

identidade docente. 

A isso Alves (2017), nos aponta sobre a relação currículo e formação docente 

pela via do debate e das experiências impregnadas na diversidade das falas, ideias e 

articulações possíveis. Dessa forma, a justificativa para a realização dessa pesquisa, 

perpassa pelas questões psicológicas, sociais, situacionais, aos quais os estudantes estão 

passando, principalmente durante a constante fragmentação por meio do sucateamento 

da Universidade Pública. 

Desse modo, pretendo focalizar na formação docente do ensino superior público, 

onde se pode observar as demandas dos estudantes, do currículo e da Instituição, ainda 

durante a formação desses futuros profissionais. 

Para isso, esse anseio surgiu a partir de uma experiência ainda na graduação de 

pesquisa no campo com esses estudantes, onde no período de um semestre pude 

acompanhar uma turma em uma disciplina obrigatória de atividades culturais do curso, 

onde foi observado por meio de suas falas, as principais demandas desses discentes. A 

partir disso e com a oportunidade de promover um debate juntamente a ações, 

interessei-me pela formação docente a partir do cotidiano, focalizando na formação 

docente dos discentes da classe popular. 

Sendo assim, a partir dessa experiência pude mergulhar mais na pesquisa sobre 

curriculo, demandas e interação entre Universidade e estudantes. Para isso, citando 

Moreira (1994, p. 136) quando fala sobre formação docente e universidade, defende que 

[...] será por meio da pesquisa, desenvolvida em novos espaços que se irá sacudir o 

marasmo e a apatia que ainda se abatem sobre algumas faculdades e departamentos de 

educação. 
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Dessa forma, as relações entre Universidade e sociedade, quando se pensa sobre  

a formação docente, estão atreladas a importância da pesquisa e da aproximação á essa 

sociedade, que está inserida nas universidades por meio de seus discentes, ais quais 

pertencem à classe popular e pertencem a uma parcela da sociedade que entende a 

importância da educação, porém em muitos dos casos, não se sentem representados e 

ouvidos por essa Universidade. 

Dessa forma, a justificativa para a realização dessa pesquisa, perpassa pelas 

questões psicológicas, sociais, situacionais, aos quais os estudantes estão passando, 

principalmente durante a constante fragmentação por meio do sucateamento da 

Universidade Pública. Esse sucatemento, fragmenta a formação desses estudantes de 

que forma? As incertezas, sobre a permanência no Ensino Superior versus a iminência 

da Universidade perder alguns dos direitos já alcançados pela classe popular, acarreta o 

que nesses estudantes? A questão curricular, de formação docente, perpassa sobre as 

demandas que a classe popular reivindica?  

 A pesquisa demanda tempo de estudo e a comunidade acadêmica do curso e 

apoio institucional para estar aberto a essa proposta de ouvir seus estudantes. Sendo 

assim, o assunto abordado pretende ter grande impacto na vida acadêmica daqueles 

estudantes a serem ouvidos, pois pretende realizar uma ação no final do trabalho, 

resultante de futuras propostas a serem desenvovidas entre os grupos de estudantes e  a 

pesquisadora. 

A partir da problematização acerca da pesquisa e por meio dos questionamentos 

expostos no problema central, a literatura a ser trabalhada parte do tema principal: 

formação docente. Dessa forma, a pesquisa vai se estendendo por meio de ramificações, 

conforme se especifíca, abrindo então a literatura para os temas que surgem a partir da 

formação docente e decorrer da pesquisa, como formação docente universitária, classes 

populares na Universidade, demandas sociais, institucionais entre outras. 

Assim pretendo utilizar de metodologia para a realização dessa pesquisa, a 

metodologia da pesquisa-ação do autor Thiollent ( 1947, p. 60), na tentativa de responder 

as questões gerais que originaram a pesquisa sobre o tema  de formação docente 

universitária, além da tentativa de responder outras questões e escrever novas outras 

questões, que possam existir no decorrer da pesquisa. Esse autor define essa 

metodologia de maneira que pode abranger uma comunidade geograficamente concentrada 
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(favela) ou espalhada (camponeses). Em alguns casos, a delimitação empírica é 

relacionada com um quadro de atuação, como no caso de uma instituição, universidade, 

etc.  

Dessa forma, a metodologia a ser utilizada partirá por meio de análises de 

contexto, grupos focais a fim de se conseguir gerar maior problematização sobre as 

questões a serem apresentandas pelos própios estudantes, sujeitos da pesquisa. Assim a 

natureza do objeto de estudo é qualitativo, pois permite apontar uma liberdade maior 

dos sujeito de se expressar. 

Sobre a utilização metodológica, a mesma será versátil pois, o trabalho se 

concretizará por meio de uma revisão de literatura e teoria, na medida que surgem as 

demandas do campo a ser pesquisado. Ou seja, a escolha da melhor metodologia, 

técnica, dinâmica, partirá da reflexão sobre as ações anteriores. 

Dessa forma, nesse trabalho irei inserir o contexto teórico e ao mesmo prático 

que a Pedagogia Social oferece. Articulando o tema a ser abordado com os principais 

autores nacionais e internacionais, como respectivamente, SILVA (2016); ARAÚJO ( 

2015) e SCHUGURENSKY; SILVER, (2013); CALIMAN (2006). 

Sendo assim depois dessa apresentação com articulação, irei entrar no campo da 

pesquisa dentro da Universidade Federal Fluminense no curso de Pedagogia, com a 

disciplina de Atividades Culturais em Pedagogia Social. Desse jeito, nessa parte do 

trabalho irei versar sobre algumas principais questões que o campo vai me oferecer, na 

junção do pensamento teórico trazido pela Pedagogia Social. 

Nessa parte, com a diciplina realizada com 15 encontros presenciais na 

Universidade e apresentada a cada encontro um tema que versa sobre o social, a 

educação, a questão da violência e a questão das leis, o meu papel era de acompanhar as 

falas discentes e auxiliar no processo de reflexão, com introdução de comentários a fim 

de conduzir a turma e ser conduzida pela turma. 

O trabalho monográfico durou cerca de um ano e meio, a presença do campo de 

pesquisa se deu por um semestre, em 2019.1, onde pude aprofundar de fato a prática que 

a teoria estudada anteriormente pretendia. Assim a presença do campo de pesquisa 

possibilitou maior compreensão com essa teoria. 
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Nessa perspectiva social, educacional e histórica, no final do trabalho pretendo 

expor as marcas que essa experiência permitiu que acontecesse na minha forma 

individual de formação docente. A parte de execução do último capítulo foi realizada 

após a reflexão dos capítulos anteriores, que foram fundamentais para a realização 

efetivada da experiência. 

Assim a reflexão final do projeto monográfico foi um processo que era constante 

e importante para a conclusão deste. Sendo um processo contínuo e de ação que foi 

essencial na trajetória e destino desse trabalho. 

Assim, esse trabalho foi realizado com a presença da orientação da professora e 

no campo de pesquisa dentro da Universidade Federal Fluminense. Além desses locais,a 

prrsença de uma viagem ao Congresso Internacional de Pedagogia Social em São Paulo 

foi essencial para a realização desta pesquisa pois despertou o meu enteresse ao tema da 

Pedagogia Social e à formação de professores. 

Além desses espaços, o espaço das reuniões com o Grupo de Pesquisa 

possibilitaram que a construção do terceiro capítulo que tem relação direta com esse 

grupo, pois possibilitou em mim a realização, conscientzação e forma de agir como 

futura professora-pesquisadora. 

Desse modo o trabalho foi realizado com a presença do campo da pesquisa que 

foi a participação na disciplina de Atividades Culturais em Pedagogia Social om 

estudantes da graduação e paleestrantes e com os encontros, diálogos com 

pesquisadores, pedagogos, educadores sociais, psicologos do Grupo de Pesquisa em 

Pedagogia Social da Universidade Federal Fluminense. 

Dessa forma, na presente monografia, trabalharei como referencial teórico três 

autores principais que irão versar sobre o tema a ser trabalhado. Tais autores, auxiliarão 

no decorrer da monografia nas intenções de correlacionar o tema com a teoria/prática 

que esses autores trazem consigo. Abaixo estão breve bibilografias, obras e conceitos. 

Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) foi um educador, escritor e filósofo 

pernambucano. Tendo sua formação inicial em Direito, Freire desistiu da advocacia e 

atuou durante o início de sua carreira como professor de Língua Portuguesa no Colégio 

Oswaldo Cruz, instituição em que o professor havia concluído o Ensino Básico. Freire 

também trabalhou para o Serviço Social da Indústria (SESI) como diretor do setor de 
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educação e cultura, além de ter lecionado Filosofia da Educação na então Universidade 

de Recife. 

Paulo Freire foi agraciado com cerca de 48 títulos, entre doutorados honoris 

causa e outras honrarias de universidades e organizações brasileiras e do exterior. É 

considerado o brasileiro com mais títulos de doutorados honoris causa e é o escritor da 

terceira obra mais citada em trabalhos de ciências humanas do mundo: Pedagogia do 

oprimido. 

Suas principais obras  foram; Pedagogia do oprimido: escrito ainda no início do 

exílio, quando Freire estava no Chile, o livro propõe uma revisão da relação entre 

educadores e educandos. O diálogo deve ser a base primeira para a constituição do 

processo de ensino e aprendizagem. Segundo Freire, “o diálogo é uma exigência 

existencial”.vi Com base nesse pressuposto, ele reconhece que a educação dialógica é a 

chave para levar uma educação libertadora às massas, sem excluir a própria massa do 

processo educativo. Em sua reflexão, Freire questiona-se: “Como posso dialogar, se 

parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das 

massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar?”. Reconhecendo as 

massas e os outros e respeitando a diferença dos outros é como o educador deve atuar. 

Freire defende que a finalidade desse trabalhoso processo é propiciar uma libertação: a 

emancipação das massas de oprimidos por meio da educação; Educação como prática da 

liberdade: escrito no exílio após o término de Pedagogia do oprimido, esse livro é uma 

autocrítica de sua atuação e uma proposta de educação que visa a acabar com a 

exclusão. Ele aponta a relação intrínseca entre educação, conscientização e inclusão. 

Além dessa obra, também a obra; Cartas à Guiné-Bissau: livro escrito entre 1976 

e 1977, período em que Freire atuou no projeto de alfabetização popular promovido em 

Guiné-Bissau após a sua independência. O conjunto de cartas que compõem a obra tem 

um objetivo mais reflexivo de apontar a potência, a paixão e a criação daquele povo 

recém-independente e a aproximação da realidade social africana com a brasileira da 

época. 

E também o livro; Pedagogia da autonomia: Freire tem um objetivo muito claro 

nesse livro de apresentar um conjunto de conhecimentos e práticas indispensáveis a 

qualquer educador. Como o próprio autor anuncia no escrito, não importa se se trata de 

um professor ou professora progressista ou reacionário, deve-se saber daquele conjunto 
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básico. O livro carrega em seu primeiro capítulo o título que resume grande parte da 

defesa de Freire no reconhecimento da alteridade e do respeito à individualidade do 

educando: “Não há docência sem discência”. Um desses elementos básicos é o 

reconhecimento da importante relação entre teoria e prática que deve ser primordial e 

indissolúvel. Segundo Freire, “a reflexão crítica sobre a prática torna-se uma exigência 

da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá, e a prática, 

ativismo. 

Os principais conceitos do autor são; Método Freireano: Tentativa de levar 

uma conscientização política e de classe para os educandos; Quefazer libertador: Não se 

pode perder de vista esta maneira de ser dos oprimidos, nem esquecer este momento de 

despertar. 

Outro autor que será trabalhado na realização dessa monografia é o Roberto da 

Silva, que  é Pedagogo (UFMT, 1993), Mestre (USP, 1998), Doutor (USP, 2001) em 

Educação e Livre Docente em Pedagogia Social (USP, 2009). Atualmente é professor 

Livre Docente do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Leciona no Programa de Pós-

Graduação em Educação e orienta mestrado e doutorado na Linha de Pesquisa Estado, 

Sociedade e Educação. 

 É o editor da Coleção Pedagogia Social junto à Editora Expressão e Arte e 

participa do Conselho Editorial da Revista de Ciências da Educação (UNISAL) e de 

Cadernos de Pedagogia Social (Portugal). Coordena o Mestrado em Educação na 

Universidade Lueji A'Nkonde, de Angola) e coordena convênios com Angola, Argentina 

e Alemanha. Organiza os Congressos Internacionais de Pedagogia Social (2006, 2008, 

2010, 2012, 2015 e 2018) e as Jornadas Brasileiras de Pedagogia Social (16ª edição).  

É membro do comitê de Ética em Pesquisa do Sistema Penitenciário do Estado de 

São Paulo. Orientou 25 trabalho de Iniciação Científica, 3 Trabalhos de Conclusão de 

Curso e 17 dissertações de Mestrado, 8 doutorados e 1 pós-doutorado na Faculdade de 

Educação da USP. Recebeu 9 prêmios e 2 homenagens. Atua na área de Educação, com 

ênfase em Administração de Sistemas Educacionais e Educação em espaços não 

escolares, especialmente, abrigos, unidades de internação de adolescentes e 

estabelecimentos penitenciários. Coordena o GEPÊPrivação (Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Educação em Regimes de Privação da Liberdade e o GEPEULAN 
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(Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação em Angola). ORCID: 0000-0001-8195-

8664 RESERARCH ID: http://www.researcherid.com/rid/K-4865-2012 SCOPUS: 

Scopus Author ID: 56542513700 

Suas principais obras são; Os filhos do Governo: a formação da identidade 

criminosa em crianças órfãs e abandonadas. 3. ed. São Paulo: Ática, 1997. v. 1. 228p; 

Pedagogia Social Vol. I - 2ª edição. 2. ed. São Paulo: Expressão & Arte, 2011. v. 2. 

300p.; Pedagogia Social Vol. II: contribuições para uma Teoria Geral da Educação 

Social. 1. ed. São Paulo: Expressão & Arte, 2011. v. 2. 299p . 

  Seus principais conceitos são; Posições protagônicas em relação aos três tempos 

históricos, que a Pedagogia Social no Brasil impõe; Preventiva, sob uma perspectiva 

essencialmente programática, que tenha como foco a criação de condições objetivas e 

subjetivas que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e competências para a vida 

social.; Reparatória, sob uma perspectiva essencialmente histórica, que considere a 

contribuição de povos, culturas, grupos sociais e categorias que são intrínsecas à 

formação do país e cujos patrimônios históricos, sociais e culturais os colocam em 

desvantagem dentro da estrutura social brasileira.; Interventiva, sob uma perspectiva 

predominantemente de promoção, garantia e defesa de direitos que possibilite a povos, 

culturas, grupos sociais e indivíduos encontrarem o lugar que lhes é devido na estrutura 

social brasileira. (SILVA, 2016, p.14) 

A ultima autora a ser trabalhada para a realização desta monografia é a 

Margareth Martins que possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (1982) e mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense 

(1992). Atualmente é professor adjunto ii da Universidade Federal Fluminense. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Formação do Professor Pesquisador, 

atuando principalmente nos seguintes temas: alfabetização, formação de professores, 

trabalho, escola e pedagogia social. Coordenadora do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal Fluminense, Coordenadora do Grupo de trabalho, ensino e 

pesquisa sobre a formação inicial e permanente de educadores de crianças em situação e 

vulnerabilidade social – GRUPO PIPAS UFF.Coordenadora do Curso de extensão: 

pedagogia social para o século XXI. 

Suas principais obras e artigos são; Pedagogia Social V.:8 - Diálogos Com 

Crianças Trabalhadoras.; ARAÚJO, Margareth Martins de. Formação de professores e 
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práticas educativas: Novos paradigmas, a minha, a sua e as nossas histórias. In: 

ARAÚJO, Flávia Monteiro de Barros. Formação de professores: múltiplos olhares. 

Niterói. Eduff, 2015, p. 223 - 238. 

Seus principais conceitos são; Pedagogia Social: E não dá para fazer “pedagogia 

social” sem com ela se misturar, sem banhar-se nas histórias de vida de todo um bairro, 

de toda uma escola, de toda uma comunidade. (ARAÚJO, 2015, p. 225).; Trabalho na 

contra-mão do paradigma predominante: o fazer pedagógico deixa em todos o sabor a 

suspeita, o exercício inescrupuloso da desconfiança, do averiguar, do testar e do adestrar 

o nosso pensar e o nosso agir aos novos exercícios inspirados na incerteza como  ponto 

de articulação teórico-prático. (ARAÚJO, 2015, p.233) 

Sendo assim, o trabalho será composto por três capítulos, onde nessses capítulos 

serão abordados a questão da Pedagogia Social na Formação Docente no Ensino 

Superior. No primerio capítulo, apresentarei a fontamentação teórica e prática, sobre a 

Pedagogia Social que dialoga com a formação de professores, essa fundamentação é 

teórica e prática pois utilizo autores que versam suas perpectivas a partir das suas 

vivências na prática, enfatizando suas experiências, convivências e outras perspectivas 

que só se dão na prática. 

Já no segundo capítulo, apresento a pesquisa realizada no campo. Tal pesquisa 

se deu no primeiro semestre de 2019 na Univerdidade Federal Fluminense, na 

Faculdade de Educação. A disciplina observada foi a de Atividades Culturais em 

Pedagogia Social, o meu objetivo nessa disciplina era de auxiliar nos debates dos temas 

semanais e também o registro das falas dos discentes sobre sua formação, tendo o 

diálogo com a perspectiva da Pedagogia Social. 

Por fim, no terceiro capítulo, após a observação, auxílio, aprofundamento 

teórico-prático da Pedagogia Social, volto o olhar para a minha formação perante a 

essas e outras experiências ao qual tive oportunidade de vivenciar, estando no Grupo de 

Pesquisa e nas atividades desenvolvidas sobre a orientação da minha orientadora. A 

formação do “eu” professora-pesquisadora, resultado das experiências obetidas a partir 

da Pedagogia Social em minha então trajetória acadêmica; 

Sendo assim, a contextualização geral que esse trabalho monográfico me trouxe 

para o aprendizado sobre a pesquisa no campo da formação de professores, me permitiu 
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a reflexão sobre essa profissão, que deve andar em conjunto com a prática do cotidiano 

da escola pública. Tal diálogo com a prática adveio do enfoque da Pedagogia Social no 

contexto das diferentes vulnerabilidades humanas, sociais, mentais, que permeiam a 

sociedade. 

Desse modo, o objetivo geral dos três capitulos é que seja enfatizado a 

importância de todos os caminhos que a Pedagogia Social trabalha para a formação de 

professores. Sendo assim, a fundamentação teórico-prática no início, dialogando com a 

pesquisa do campo no meio e por último o retorno desse caminho no “eu” da formação 

docente, permite dizer que é possivel que haja esse diálogo, que a formação permita o 

exercício do amor, afeto, crescimento e empatia.  
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/PRÁTICA SOBRE A 

PEDAGOGIA SOCIAL.   

 

 

              Fonte: Acervo pessoal; Aluna apresentando seu portfólio e sua ação social. 

 

A Pedagogia Social não é a educação do indivíduo isolado, mas 

sim do homem que vive em uma comunidade, porque a sua 

finalidade não é somente o indivíduo. 

(Paul Nartop) 

 

 

Para a realização dessa monografia, foram selecionadas as leituras de pesquisas, 

textos, artigos, livros, que versam sobre a Pedagogia Social em diálogo com a formação 

de professores. O trabalho contém argumentos que falam sobre a história desta 

Pedagogia e suas aplicações em diversos campos da educação. A fim de se chegar a 

esssa temática, foram realizadas buscas no site de artigos e teses SCIELO 

(www.scielo.org) com o descritor “Pedagogia Social”, obtendo algumas informações. 

http://www.scielo.org/
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Sendo assim, foi necessário também a utilização de autores e livros aos quais a 

orientadora dispôs e a busca. 

         O primeiro contato com a Pedagogia Social se deu por meio da realização de 

estágio, quando estava no terceiro período da graduação no curso de Pedagogia, com o 

Programa de Iniciação à Docência – PIBID. Alí realizei o estágio em uma Creche 

Comunitária em uma comunidade do município de Niterói. Além da realização do 

estágio, participou como colaboradora no Curso de Extensão em Pedagogia Social para 

o Século XXI. 

         Assim, a partir desse primeiro contato, que durou em torno de um ano, obtive o 

contato tanto teórico quanto prático com a Pedagogia Social. Sendo assim, a primeira 

leitura teórica sobre a Pedagogia Social, foi do livro da autora Margareth Martins de 

Araújo (2015), com o título “Pedagogia Social: diálogo com crianças trabalhadoras”, 

que trata sobre sua experiência com a pesquisa com crianças em situação de 

vulnerabilidade social. A autora do livro, expõe sua vivência e pesquisa com crianças 

em situação de rua e o papel da Pedagogia Social nesse contexto encontrado por ela. 

Martins (2015) observa as questões sociais que rodeiam esses sujeitos, suas ações, falas 

e vivências. 

         A perspectiva da Pedagogia Social embora seja muito difundida em outros 

países, ainda aqui, no Brasil, sua discussão é pequena e pouco explorada pois ainda é 

difícil de ser entendida. A concepção de que a Pedagogia Social é difícil de se 

quantificar suas características é de Schugurensky e Silver (2013, p. 10): 

  

Dadas as variações da pedagogia social em todo mundo, tanto a 

localização e temporal, não é de surpreender que vários escritores para 

esta edição especial tenham aproveitado a oportunidade para enfatizar o 

quão difícil é quantificar as características do campo. Em sua 

contribuição, Pedagogia Social no moderno, Niels Rosendal Jensen, da 

Universidade de Aarhus, na Dinamarca, compartilha suas opiniões as 

abordagens infinitamente amplas para as práticas da Pedagogia Social e 

também, a mudança desenvolvimentos sócio-históricos que o campo 

experimentou ao longo do tempo. Além disso, ele explica a conexão 

entre a ambiguidade do campo e sua luta interna para se apresentar (sem 

ambiguidade) como uma ciência madura. (SCHUGURENSKY; 

SILVER, 2013, p.10). 
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         Como o fragmento citado, é necessário a essa Pedagogia, exercer uma luta 

interna a fim de se apresentar madura. Tal amadurecimento poderia auxiliar no 

entendimento pleno de sua necessidade para o campo de pesquisa, que no caso é a 

formação inicial de professores. Nesse caso, é de se compreender e ao mesmo tempo 

indagar, da dificuldade dessa perspectiva ser aplicada na formação de professores, 

dentro da perspectiva do Brasil, em especial, na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal Fluminense. 

 Assim, dialogando com o campo estudado, a proposta de se realizar durante as 

aulas se passavam o portfólio como avaliação final traz para os estudantes da graduação 

a presença da pesquisa, do registro. Tal exercício permite a esse então estudante da 

graduação realizar a pesquisa a partir de suas perspectivas sobre seus estudos e sobre as 

situações ocorridas no decorrer da escrita. 

         Portanto, as questões sobre o que seria a Pedagogia Social e o que essa ciência 

teria uma possível influência para a formação de professores, precisam ser feitas e 

refeitas constantemente, mesmo que ainda em alguns momentos não se encontrem 

informações sólidas, como a academia foi acostumada. Tal forma de se questionar, 

provocar e instigar no campo essa maneira de atuação da Pedagogia Social, é essencial 

para se delimitar e traçar objetivos, entendendo a fexibilidade de práticas e abordagens 

que essa Pedagogia possibilita. 

Dessa forma, questionam-se: O que é a Pedagogia Social? Porque é uma 

Pedagogia necessária? Quais são os sentimentos dos estudantes mediante essa 

perspectiva? O que acham que pode auxiliar para a futura profissão como  professores? 

Sendo assim, quando observo o campo que esse trabalho monográfico trabalhou 

com as falas dos discentes, percebe-se o poder de compreensão que a Pedagogia Social 

traz por meio da prática. Tal absorção sobre situações que vem do campo prático 

favorece o compreendimento da realidade que as vezes o campo acadêmico fica 

infuciente de se suprir. 

Suas carcteristicas e formas de trabalho, permitem que tais perguntas sejam 

respondidas. Durante a realização do curso de Atividades Culturais em Pedagogia 

Social, algumas dessas perguntas foram respondidas. Utilizamos o texto de Martins 
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“Por que Pedagogia Social?”, utilizamos fragmentos do texto a fim de refletirmos sobre 

a Pedagogia Social e por que é necessária?, tal como esse fragmento: 

Ao abraçarmos a Pedagogia Social como tema de trabalho, como foco 

do nosso interesse, como questão reflexiva, o fizemos por perceber o 

quanto precisamos aprender com os sujeitos do flagelo social brasileiro 

para com eles trabalhar. (MARTINS) 

 

 Dessa forma, conforme o fragmento acima cita, compreender e aprender sobre 

os sujeitos em situação de vulnerabilidade ao qual a Pedagogia Social se debruça é 

essencial para que se entenda o seu papel como professor e educador social. Assim, 

apos a reflexão sobre a atividade vieram respostas como a da Júlia: 

Júlia: Essas aulas tem mexido muito quanto a minha vida. Nesses 

ultimas aulas cheguei agradecer aos meus pais pela criação que me 

deram, da valoriação da infância. Pensar que antes do ECA e é realidade 

pra outras pessoas, os direitos que tenho, crianças de outra época e 

dessa época, infelizmente, não tiveram e não tem, me faz pensar minha 

realidade e me sinto responsável por essas outras realidades. 

 

Tal depoimento responde sobre a forma que a estudante absorveu sobre os temas 

trabalhados na disciplina, incluindo o texto anteriormente trabalhado. Sendo assim, a 

importância de situações veridicas do campo de atuação dos sujeitos que pensam a 

Pedagogia Social. Tal reflexão da Júlia agregou no meu campo um significado muito 

grande sobre o entendimento sobre o processo de aprendizagem nesse campo. 

 Assim, iremos utilizar de metodologia da pesquisa-ação de Thiollent (1947), na 

tentativa de responder essas questões e escrever novas outras questões. Esse autor 

define essa metodologia dessa forma: 

 

A delimitação do campo de observação empírica, no qual se aplica o 

tema da pesquisa, é objeto de discussão entre os interessados e os 

pesquisadores. Uma pesquisa-ação pode abranger uma comunidade 

geograficamente concentrada (favela) ou espalhada (camponeses). Em 

alguns casos, a delimitação empírica é relacionada com um quadro de 

atuação, como no caso de uma instituição, universidade, etc. ( 

THIOLLENT, 1947, p. 60). 
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Assim, a pesquisa surgiu com o objetivo da busca de se utilizar essas questões 

por meios dos sentimentos dos alunos, e dentro da Universidade as suas perspectivas e 

as suas respostas, refletir dos textos sobre o tema e palestras de pesquisadores que 

pensam a Pedagogia Social. 

 Dessa forma, Sendo assim, ao se deparar com esses contextos em situações 

diversas as quais a formação docente universitária ainda carece de respostas, muitos 

professores visam suprir tais questões na busca de outros caminhos, saberes, 

aprendizados. De fato, as questões pertinentes aos espaços públicos e carentes da 

sociedade muita das vezes passam despercebidos durante a formação, às vezes pela 

ausência de contato, ou estudo teórico em demasia. 

Dessa forma, o contato com o social advindo a partir da prática ou do 

conhecimento e ligação com essas questões já durante a formação é essencial e 

importante para que se desenvolva ainda mais novas propostas, ações, embasamentos 

teóricos sobre tais questões. A emancipação social dessas questões depende do contato 

dos profissionais da educação com ela, mas acima de tudo, da articulação desse contato 

com teorias que podem ser confrontadas, construídas e repensadas. 

Sobre a pesquisa no campo da Pedagogia Social, Araújo (2015) nos convida ao 

trabalho de maneira humana ao destacar que: 

  

Duas questões são importantes neste momento, a saber: sozinha a escola 

nada fará, ela é apenas um dos aparelhos ideológicos de estado 

(ALTHUSSER, 2000), [...] Será preciso que cada educador se humanize 

para seus alunos humanizar por sua ação-atitude pedagógica.’ 

(ARAÚJO, 2015, p. 235) 
  

Ou seja, a humanização no trabalho que a Pedagogia Social nos oferece quando 

trabalhamos com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, permite que o 

trabalho decorra de maneira mais eficaz e direta. Portanto, o encontro com essa 

Pedagogia desse estudante em processo de formação é essencial, pois permite que este 

se permita humanizar diante de futuras situações. 
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 Dessa forma, a necessidade da utilização dessa Pedagogia na formação de 

professores permite que haja essa interação maior entre esses discente em formação com 

as situações que lhes pode ocorrer durante o exercício de sua profissão. Por isso, a 

atuação do campo de pesquisa baseado na Pedagogia Social associado com o estudo 

sobre a formação de professores no âmbito universitário, foi alvo de investigação para a 

realização deste presente trabalho monográfico. 

Assim, durante a disciplina de Atividades Culturais em Pedagogia Social, foram 

realizadas diferentes aulas com temáticas sobre diferentes campos de atuação da 

Pedagogia Social. A realização da atividade sobre autoconhecimento, desenvolvida pela 

professora Margareth Martins, com bases em La Rosa (2003) que versa sobre o 

conhecimento que: 

[...] aprender é algo muito mais amplo, pois é a forma de o sujeito 

aumentar seu conhecimento. Nesse sentido, a aprendizagem faz com 

que o sujeito se modifique, de acordo com a sua experiência (LA 

ROSA, 2003). 

Desse modo, a valorização da experiência na vida faz que o sujeito aumente seu 

conhecimento sobre si e sobre o mundo a sua volta. Ou seja, trabalhar com sujeitos em 

situação de vulnerabilidade sobre autoconhecimento e trabalhar com os estudantes em 

formação docente sobre essa forma de se autoconhecer, é importante para a libertação 

do flagelo social que muitos se sentem presos. 

         Sendo assim, segundo Silva (2016), quando denomina a Pedagogia Social, de 

forte base freiriana, declara que: 

A Pedagogia Social de base freireana a ser construída precisa, 

necessariamente, contemplar simultaneamente três tempos históricos: o 

passado, no sentido da problematização dos processos históricos que 

resultaram em negação de direitos, forte exclusão social e 

estigmatização de diversos segmentos sociais; o presente, no sentido de 

reaprendizagem de hábitos, costumes e tradições que sirvam de 

referências para as gerações que nasceram sob a égide do regime de 

exceção política, e; o futuro, enquanto utopia desejável, mas que tem 

como desafio principal a redução do abismo social que separa ricos e 

pobres e que constitui condição sine qua non para a edificação de uma 

sociedade mais humana, mais justa e igualitária. SILVA, 2016, p.13) 
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         No fragmento destacado acima, os três tempos históricos que a Pedagogia Social 

freiriana contempla de modo simultâneo permite que as pessoas nela inseridas iniciem 

uma mudança linear, não no sentido de que o passado marcado muitas vezes pela 

exclusão ou negação de direitos tenha forte impacto na vida da pessoa até o presente, 

mas permite que esse impacto tenha a sensação de que o vivido não seja mais fator 

determinante sobre o presente e futuro. 

         Da mesma forma, pode-se destacar o presente na vida das pessoas que se 

relacionam com a Pedagogia Social, pois direciona para a reaprendizagem de hábitos e 

escrever novas referências para a partir do hoje, modificar seu amanhã. É uma 

Pedagogia que exerce  o ato de professorar diferente, pois esse professorar não é 

acadêmico apenas, mas é um professorar pra vida. 

         A presença do social e da sociabilidade é marca forte dessa pedagogia, tanto 

quanto do entendimento e ação de se prevalecer os direitos dos vulneráveis e pessoas 

em situação de vulnerabilidade. Desse modo, a presença dessa pedagogia do professorar 

sobre a vida estando presente na vida de futuros professores faz desses aprendizes 

pessoas hábeis não apenas aos saberes e  fazeres que a academia os exige durante sua 

formação, mas serão hábeis a professorar o que condiz às suas vidas, as suas 

experiências e as suas histórias. 

Dessa forma, o campo de pesquisa observado e trabalhado adveio com as frases 

de algumas estudantes que se mostravam muito conscientes de suas experiências e dos 

fatos ali expostos. Onde expunham suas experiências com a educação, a Mariana2 que é 

discente da disciplina em uma das aulas expôs o seguinte comentário: 

Mariana: Estive em uma roda de cnversa sobre educação poupular e me 

peguei falando “delinquente” daí fiquei refletindo que estava me 

referenciando a uma ciança e que aquela palavra era muito forte para 

uma criança. 

  

Tal frase explica o processo de autoconsciência sobre suas ações. Esse processo 

embora seja tardio é  um importânte exercício de reflexão sobre sua prática, tal 

exercicio que é essencial para esse futuro professor. Refletir sobre suas ações passadas e 

presentes é em si, um ato de revolução, um ato politico, uma escolha. 
 

2 Nome fictício 
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Ou seja, o exervicio da reflexão ainda na graduação permite que esse professor 

em formação, não exerça a reprodução de paradigmas, estigmas e o senso comum no 

seu fazer pedagógico. As questões que o julgamento ao outro traz, são precidiciais ao 

andamento e exercicio de um fazer pedagógico eficaz para aquela escola, aquele aluno e 

aquela família. 

Ao   enfatizarmos   que   a   escola   reproduz   o   que   a   sociedade   produz, 

encontramos  situações  pertinentes  fora  da  escola  que  afetam  diretamente  os 

indivíduos  dentro  desse  sistema.  Por  isso,  refletir  e  dialogar  entre  os  sujeitos  e 

sujeitados  da  escola  é  essencial  para  evitar  questões  Nessa  perspectiva,  é  

apresentado  qual  a  dedicação que  se  encontra  a Pedagogia Social em relação à 

escola, de forma que: 

Dedicamos nossas vidas ao trabalho junto às crianças em situação de 

risco  social.  Muito  antes  de  esta  expressão  ser  cunhada  já  nos 

ocupávamos  com  os  pequenos, vítimas  de  projetos  econômicos, 

políticos  e  sociais  censuráveis,  comprometidos  com o status quo das  

classes  dominantes,  promotores  de  injustiça  social, 

desigualdade  humana  e,  acima  de  tudo,  indignidade.  (ARAÚJO, 

2015, p.223. grifo nosso) 

  

         Importa compreender, para os jovens, que a  Pedagogia  Social  busca  abarcar  

esse  mesmo  grupo  que  se  encontra  “vítima  de projetos econômicos, políticos e 

sociais”. Essa maneira de pensar, parte do princípio de que nada que está esclarecido na 

sociedade, está realmente elucidado. Por trás de  histórias  pessoais,  familiares,  

coletivas,  há  um  poder  oculto  que  trabalha  na contramão do objetivo da educação. 

Dessa forma, a autora Araújo (2015), identifica nesse poder oculto a presença do 

paradigma positivista, ao qual ela diz que “organiza, classifica e exclui”. Ao refletir 

sobre essas três palavras, podemos perceber com clareza essas ações no contexto 

escolar.  Contexto  esse  que  organiza  as  classes,  séries,  idades  e  em  até  em 

algumas escolas divide entre os bons e os péssimos alunos. 

Já  na  palavra  “classifica”,  pode-se  observar  as  classificações  existentes  de 

afeto  presente  na  escola.  A  escolha  do  aluno  perfeito,  inteligente,  com  família 

interessada  na  sua  educação,  ao  invés  da  escolha  do  aluno  “fracasso”,  que  pouco 

liga  pros  exercícios,  com  a  família  que  tem  interesse  inusual.  Tais  preferências  e 

classificações  prejudicam  a  vivência  dos  estudantes,  seu  aspecto  psíquico-social, 
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dentre  outras  questões  atreladas  a  etiquetação  do  que  se  é  e  que  não  é,  que  a 

escola insiste em oferecer e denominar. 

Assim,  adentramos  então  na  última  palavra,  a  “exclusão”,  desse  modo, 

podemos ver na escola a exclusão como resultado dos dois itens anteriores. Pode-

se  observar,  que  começa  pela  estrutura  da  escola,  externa  ao  estudante  e  termina 

na  estrutura  do  aluno,  interna  e  no  estudante.  Ambas  estruturas,  carregam  uma 

dualidade  de  resultados,  pois  ambas  tem  um  grande  poder  de  mudar  visões, 

fortalecer e amparar, mas também quando não são assim trabalhadas e vistas, têm poder 

de separar, classificar, e excluir. Diante  disso,  ao  se  analisar  esse  paradigma  

presente  na  escola,  que  é antidemocrática,  pode-se  observar  o  fato  de  não  

permitir  muitas  vezes  o  outro  se posicionar,  estar  repleta  de  hierarquia  e  relações 

de  poder.  

A essa hierarquia, a proposta do nosso campo de pesquisa na disciplina de 

Atividades Culturais em Pedagogia Social, foi de permitir os seus estudantes de elaborar 

um portfólio e também apresenta-los no final da disciplina. Esse processo de reflexão 

que o portfólio permite trazer ao estudante, sendo um caminho a introdução a pesquisa 

com a reflexão sobre as situações que presencia, é uma ação que permite autonomia dos 

sujeitos. 

Tanto ouvimos falar sobre autonomia, mas muitas das vezes tal autonomia nao é 

exercitada dentro da academia. Que muitas das vezes estabeleçem regras, laudas, 

leituras, provas e outros métodos de avaliação que faz com que seus estudantes se 

sintam perdidos no processo de aprendizagem e estejam dependentes da hierarquia na 

elação professor-aluno. 

No final da disciplina realizamos um questionário sobre a avaliação dos 

estudantes sobre as situações ocorridas. Obtivemos a escrita da Joana; Andreia e 

Andressa3 em relação a pergunta: “O que a Pedagogia Social e a disciplina de Atividade 

Cultural em Pedagogia Social auxiliaram na compreensão da sua formação docente?”: 

 

 
3 Nomes fictícios 
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Joana: Auxiliaram muito, abriram meus horizontes quanto a prática 

docente. 

Andreia: Me auxiliaram a compreender e acreditar que é possível 

exercer essa pedagogia. 

Andressa: Que o processo de ensino aprendizagem é muito mais fácil 

para o educando e muito mais prazeroso para o educador quando é 

envolvido pelo afeto e humanização. 

 

 Assim, a partir desses depoimentos sobre a pergunta das contribuições para a 

formação docente, eles destacaram questões que os marcaram, como o afeto, abertura de 

horizontes sobre a prática. Sendo assim, agindo na tentativa de fugir das reproduções 

que a escola traz para seus professores quando não permite a autinomia, não expande 

horizontes e não há afeto. 

Para  isso,  Saviani (2012), nos convida a refletir sobre essa ação da escola e o 

que ela vêm produzindo de resultados: 

Se  é  razoável  supor  que  não  se  ensina  democracia  por  meio  de 

práticas  pedagógicas  antidemocráticas,  nem  por  isso  se  deve  inferir 

que  a  democratização  das  relações  internas  à  escola  é  condição 

suficiente de democratização da sociedade” (SAVIANI, 2012, p.77) 

  

Diante  da  citação  acima,  podemos  perceber  que  uma situação  interfere  na 

outra, por exemplo, não se pode esperar ser tratado bem quando se trata mal. Toda 

relação  humana  é  uma  relação  de  troca,  de  causa  e  consequências.  Por  isso,  ser 

uma professora-pesquisadora na escola é essencial para refletir sobre suas ações e as 

ações do outro. 

Sobre   formação   docente,   baseada   na   ação-reflexão   e   a   ação   que   a 

moralidade tem no dia a dia e em seu fazer docente, Freire (2005), nos aponta que: 

O  professor  que  não  leve  a  sério  sua  formação,  que não  

estude  que não  se  esforce  para  estar  à  altura  de  sua  tarefa,  

não  tem  força moral para coordenar as atividades de sua 

classe. Isto não significa, porém, que  a  opção  e  a  prática  

democrática  do  professor  ou  da  professora sejam  

determinadas  por  sua  competência  científica. 

(FREIRE,  2005, p. 103) 
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A  partir  daí,  sobre  essa  ação  e  reflexão,  devemos  ser  exemplo  nas  nossas 

atitudes e práticas diante da escola, do aluno e da comunidade. Sendo assim, há de ter 

um empenho pessoal e  profissional para que seja realmente democrática a sua prática. 

Dessa   forma,   uma   escola   que   realmente   tenha   como   profissionais, 

professores-reflexivos,  estrutura  compreensiva  e  ação  baseada  na  reflexão,  essa 

escola será de fato democrática. A esta escola, Saviani (2012), denomina de “Escola 

Nova Popular”, ao qual: 

Parte-se  da  crítica  à  pedagogia  tradicional  (pedagogia  

bancária) caracterizada  pela     passividade,  transmissão 

de     conteúdos, memorização,  verbalismo  etc.  E  advoga-

se  uma  pedagogia  ativa, centrada  na  iniciativa  dos  alunos,  

no  diálogo  (relação  dialógica),  na troca de conhecimentos. 

(SAVIANI, 2012, p.68) 

 

Diante  disso,  uma  escola  que  baseia-se  no  diálogo é  muito  

importante,  para que haja uma tentativa de entendimento do que a escola pode ser para 

o estudante, um  local  de  diálogo,  amparo,  e  de  construção  de  conhecimento.  Um  

local  este, baseado no respeito, na valorização do ser humano e, sobretudo, da 

vida.         

A inclusão do estudante no diálogo, respeito é essencial para a construção de 

conhecimento. Sendo assim, no campo utilizamos o diálogo em grande parte dos 

encontros da disciplina. Diálogo presentes em diversos temas e abertura de fala dos 

estudantes sobre suas percepções sobre os assuntos abordados. 

Sendo assim, no final das aulas, apresentações e abordagens era feito um 

exercício de análie por meio de uma roda de conversa. Exercicio que era amplo a todos 

os estudantes e palestrantes que ali estavam. O diálogo é um caminho essencial para o 

autoconhecimento e o conhecimento sobre o outro, a fim de se evitar julgamentos. 

 Além disso, a teoria da Pedagogia Social permite a focalização na questão da 

formação docente no contexto Universitário. Sobre a atividade da pesquisa no campo da 

Pedagogia Social, Caliman (2006) aponta que: 

A pedagogia social tem limites muito amplos, uma vez que está 

aberta a respostas metodológicas as mais diferenciadas, dentro 

das quais se adapta às questões que emergem da prática sócio-
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educativa quotidiana. Parecem metodologias idôneas tanto o 

tratamento de dados quantitativos como qualitativos tais como 

as histórias de vida, dinâmicas de grupo, análises de contexto, 

grupo focal, pesquisa-ação. (CALIMAN, 2006) 
  

Sendo assim, tais metodologias ais quais Caliman (2006) cita no fragmento 

acima, são parte que definem as princiapis características que a Pedagogia Social 

trabalha em seu campo de pesquisa. Tais formas de trabalho perpassam por histórias, 

dinâmicas e análises sobre a pesquisa dentro da pesquisa. A questão da prática na 

perspectiva da Pedagogia Social é muito valorizada e permite a maleabilidade de 

metodologias, colheta de dados e sendo humana acima de tudo. 

Desse modo, assim como a pedagogia social é aberta e adaptável às questões que 

emergem do campo, a sua pesquisa partirá desse mesmo princípio. Por meio da pesquisa 

com o trabalho de se ouvir as questões dos estudantes da graduação, na realização de 

análise contextual e também na realização da pesquisa-ação, desenvolverei práticas que 

de fato estejam de acordo com suas demandas. 
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CAPÍTULO 2 -  NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, AS 

REPRESENTAÇÕES DA ATIVIDADE CULTURAL EM PEDAGOGIA SOCIAL 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE EM NITERÓI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal; Alunos e pesquisadores-extensionistas no final da disciplina. 

 

Educação não transforma o mundo. Educação muda as 

pessoas. Pessoas transformam o mundo. 

(Paulo Freire) 

 

 

Esse trabalho é originado da pesquisa iniciada no ano de 2019.1, para o projeto 

de monografia. Convidada pela professora Margareth Martins, ao qual conheci em 

2017, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

Por meio desse programa, como estudante de graduação, pude conhecer a Pedagogia 

Social, por intermédio do Curso de Extensão, pela PROEX que é ofertado para 

professores, educadores sociais e quaisquer pessoas interessadas pelo tema. 
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 Mediante essa  perspectiva, iniciei a  pesquisa de campo com alunos do curso de 

Pedagogia, por meio da disciplina de atividades culturais. Na tentativa de entender os 

motivos para a seleção dessa disciplina, obtive respostas como: 

   

4Ana: “Escolhi a disciplina porque gostei do tema, é o meu 

primeiro contato!”. 

 

Maria: “Eu escolhi a disciplina porque tive uma experiência 

anterior com Educação Popular”. 

 

Mariana: “Escolhi a disciplina porque é meu último período e 

foi a disciplina que consegui encaixar na grade!”. 

 

Diante dessas respostas, pude perceber em uma turma de cerca entre quinze a 

vinte alunos, um espaço diversificado entre pessoas. Assim, alí havia pessoas que; 

teriam o primeiro contato com o tema, pessoas que tiveram a experiência com a 

educação popular e pessoas que estavam alí porque precisaram cumprir carga horária 

para terminar a graduação. 

Estando licencianda de graduação do mesmo curso que meus colegas de 

diferentes períodos, pude observar e entender de perto suas situações. A fala da 

“Mariana” explica muito as questões que os estudantes de Pedagogia da UFF/Niterói 

estão imersos, na corrida pelo tão sonhado diploma. Nessa perspectiva indaguei-me 

sobre a formação dessa parcela, ao qual realiza as disciplinas pela necessidade/ 

obrigação e também pelas possibilidades para fazer naquele momento.  

Diante disso, pode-se observar a Taxa de Sucesso dos estudantes de graduação 

do curso de Pedagogia em Niterói. Essa taxa é denominada como: 

 

Indicador de desempenho adotado em instituições de ensino 

superior, principalmente aquelas que mantêm uma produção 

científica, que informa a relação percentual entre o número de 

diplomados e o número total de ingressantes. No total de 

ingressantes estão incluídas todas as modalidades de ingresso, 

como o vestibular e a transferência de outras instituições. O 

TSG é bastante utilizado nos estudos de avaliação do ensino 

superior. (Sistema Acadêmico de Graduação / Abril – 2019. 

Sistema de Transparência da UFF) 

 

 

 
4 Os nomes são fictícios 
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Assim ao realizar a pesquisa nessa Plataforma oferecida pela UFF, percebe-se 

uma diminuição de percentual de: Ingressos x Egressos. Uma diminuição de cerca de 

34,66% entre os períodos de 2016.2 a 2018.2. Esse gráfico representa uma queda de 

formandos, podendo ser visível uma possível evasão de estudantes, resultando e muitas 

vezes intensificando a corrida pela formatura, vista na fala da “Mariana” citada.  

 

         

Imagem 1: Taxa de Sucesso no curso de Pedagogia UFF/ Niterói. 

Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação/Abril – 2019. Atualizado em: 28-04-2019. 

 

 

Pode-se presumir parcialmente e de maneira simples que embora a taxa de 

evasão tenha aumentado nos últimos anos, os discentes resistem à fazerem parte dessa 

estatística, lutando para permanecer, realizar as disciplinas que podem e quando podem. 

A resiliência desse grupo de estudantes é interessante e assemelha-se às questões sociais 

que estão externas à Universidade. 

É interessante observar a questão das classes populares na Universidade Pública, 

que embora muitas vezes fazem parte do grupo que evade ou prolonga os períodos, nos 

cursos de graduação, são em si um grupo que encontra na Universidade um meio de 

resistir ao sistema que o oprime cotidianamente.  

Na tabela acima, visto que os estudantes do curso de graduação em Pedagogia 

realizam nove períodos, considerando o tempo mínimo de integralização curricular 

(Edital MEC/SESU nº 08/2007–REUNI),  os ingressantes em 2014.2 que totalizavam 

oitenta e dois alunos, deveriam se formar em 2018.2, nessa situação, encontra-se uma 

diminuição de formandos, sendo assim sessenta e um alunos.  
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Desse modo, o REUNI (2007, p.4) “tem como meta global a elevação gradual da 

taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento”. 

Mesmo assim, destoando com a meta global o curso decaiu em aproximadamente 35%, 

durante 4 anos e meio de, o número de Ingressos x Egressos no curso de Pedagogia em 

Niterói. 

Nessa parte do trabalho, pode-se observar pela fala da “Ana”, pela primeira vez 

teria contato com a Pedagogia Social, relembrando Araújo (2017), em seu artigo  “Meu 

encontro com a Pedagogia Social”, que diz sobre sua experiência ainda criança: 

 

Aprendemos  no  seio  da  nossa  família que  há  um fazer 

social dentro da sociedade e que sempre é possível fazer algo a 

partir de quem  somos  e  de  onde  estamos. A  mãe  é  a  

primeira  educadora  social e  a família a primeira escola. 

(ARAÚJO, 2017, p.3) 

 

 

A autora, diz que o seu primeiro encontro com o fazer social se deu por 

intermédio de sua família, em especial, por sua mãe. Por muitas vezes passamos 

despercebidos pela primeira experiência com o social, pela ideia de que para sermos 

educadores sociais precisamos passar por uma educação formal e academicista. No 

entanto, o fazer social em sua maior parte, se faz no cotidiano de uma família, da 

comunidade, das instituições religiosas e ONGs, pelo contato que antecede a educação 

formal e escolar. 

Porém, como teoria, a Pedagogia Social embora tenha se iniciado na Alemanha 

em meio a uma Guerra Mundial, ainda é pouco difundida e de difícil entendimento, por 

ser bastante abrangente paras suas questões na Educação. Um exemplo de contato com 

esse conceito formal, o professor Hämäläinen (2019), responde na entrevista realizada à 

Revista de Pedagogia Social UFF: 

 

Durante meus estudos, me familiarizei com o conceito de 

Pedagogia Social no contexto da história da educação e do 

curso de Antropologia educacional. Além disso, o conceito foi 

introduzido na literatura de Filosofia educacional. No entanto, 

eu não fui tocado por este conceito seriamente antes da segunda 

metade da década de 1980, quando eu estava trabalhando na 

academia como um jovem pesquisador. Na Finlândia, não existe 

uma tradição de educação acadêmica, pesquisa e construção de 

teoria baseada no conceito da Pedagogia Social. Meu objetivo 
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pessoal era esclarecer o conceito para mim mesmo. Eu fui 

influenciado pela tradição alemã de Pedagogia Social na 

primeira metade dos anos 90, em particular. Mais tarde aprendi 

mais sobre outras tradições nacionais, incluindo a tradição 

brasileira. (HÄMÄLÄINEN, 2019) 

 
  

Pode-se perceber que mesmo em um país em que é considerado o melhor do 

mundo nos termos da Educação, a Pedagogia Social foi um conceito introduzido mas 

não muito aprofundado. Embora seja pouco comentada, o professor se interessou ao 

tema e buscou pessoalmente esclarecer o conceito. Além disso, Hämäläinen (2019) 

ainda responde que para ele, por meio do histórico-social, a Pedagogia Social é resposta 

pedagógica às mudanças sociais ocasionadas da industrialização, urbanização e 

destituição das estruturas sociais protetoras. Ele acredita que a ajuda educacional para 

pessoas em situação de vulnerabilidade é tarefa constante da Pedagogia Social . 

Essa busca pessoal, é vista em muitos que fazem essa pedagogia no cotidiano, 

muitas vezes a Pedagogia Social é base, é refúgio aos professores e educadores que 

vivenciam nos seus trabalhos situações diversas com pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. Pois, são vulnerabilidades, que podem ser emocionais, sociais, 

de gênero, raça entre outras. 

Dessa forma, pode-se concluir que tanto na vida e na educação formal, a pessoa 

pode ter o primeiro contato, mesmo sem saber, conforme citado por Araújo (2017), em 

outras organizações sociais e não formais, como família, instituições religiosas que 

promovem ações sociais e outros locais. Porém, mesmo havendo contato inicial com o 

fazer social, a pessoa pode ter o primeiro contato com o conceito de Pedagogia Social 

na educação formal, como Hämäläinen (2019), e a partir dela, se aprofundar  em 

questões sociais, do ponto de vista da pesquisa, do olhar atento e consequentemente do 

fazer social. 

Ao se analisar as falas dos 3 discentes no primeiro dia de aula da disciplina, 

indago-me a questionar a fala da “Maria” em que havia tido uma experiência anterior 

com a educação social. Como acrescentamos no capítulo anterior e conforme declarou 

Araújo (2017), a educação social, o fazer social, muitas vezes antecedem a educação 

formal, sendo vinculados à família e outras organizações. 
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No entanto no ambiente da disciplina temos estudantes de diferentes períodos e 

de diferentes experiências com a educação. As inquietações dos estudantes que têm 

experiência por trabalharem em contato com crianças em situação de vulnerabilidade, 

pois já são professores, são maiores do que aqueles que ainda não conhecem o conceito 

e não tem muito contato com esse meio. 

Há de se perceber que esses alunos encontraram na disciplina um fator de 

libertação e extravasamento. Na segunda semana de aula, após a palestra do professor 

convidado, Jacy Marques Passos, da qual o tema era a história da Pedagogia Social e 

sua experiência com abrigos, o palestrante apresentou os diferentes e vários tripés de 

possibilidade que a Pedagogia Social oferta. 

Após essa explicação, desenvolveu uma atividade ao qual a partir do que 

entenderam e de suas perspectivas pessoais, pedia que os estudantes escrevessem o tripé 

em um triãngulo, do que para eles e, em suas perspectivas, era a Pedagogia Social. Foi 

quando um aluno que é professor falou sobre a questão do celular e do roubo. Pois o 

palestrante havia falado suas experiências e em uma de sua fala havia dito que em 

muitas das vezes o roubo de celulares e coisas de marca, ocorrem na tentativa dos 

adolescentes em situação vulnerável, de se tornarem pertencentes a uma classe social. 

A partir dessa fala, o estudante exemplificou  seu cotidiano na tentativa de 

esclarecer e historicizar a esses meninos a questão do mercado de consumo que está por 

trás da questão do celular. Em sua fala, na oportunidade de ficar diante de todos naquele 

momento, ele se sentiu tão livre que até pegou o pilot para utilizar no quadro. 

 Ao analisar aquele sujeito e aqueles sujeitos, inclusive o palestrante e a 

professora, pude perceber em suas respostas corporais e dialogais que a Pedagogia 

Social permite o diálogo, o compartilhamento de saberes, o permitir ao outro de ter 

liberdade de expressão. Situação essa que muito se opõe às disciplinas obrigatórias do 

curso, em que esse espaço de diálogo é afastado nas duas formas de organização 

espaço-temporal. Sendo que, quando permitida a troca de saberes, essa se faz em cada 

um no seu lugar, mantendo a hierarquia formal de professor sobre estudante. 
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Na disciplina de Atividades Culturais em Pedagogia Social, cuja a carga horária 

é de 60 horas, sendo 15 aulas no decorrer do semestre, as aulas eram movidas por temas 

e com a presença de palestrantes/professores/pesquisadores que versam sobre 

determinado tema. Além das aulas lhes eram reservados alguns dias para a escrita do 

portfólio onde neste trabalho, deveriam realizar uma ação social. 

Sendo assim, fui convidada pela minha orientadora a desenvolver uma atividade 

perto do final da disciplina, já que havia acompanhado a turma no decorrer do semestre. 

Desse modo, ao analisar algumas falas pertinentes nos temas apresentados, e 

relacionando ao enfoque para o futuro, como professores futuros. Nesse sentido 

procurei na literatura infantil um livro que os mobilizasse na reflexão para a atividade. 

Concordando com Silva (2016), quando fala sobre os pensamentos de Paulo 

Freire para a educação e os seres em processo de formação, o comprometimento, 

palavra forte e essencial para o futuro professor, é a base para a luta de uma construção 

de uma nova Educação, sendo assim: 

 

Conscientizar, humanizar, ser mais, mas amoroso, mais comprometido 

com a vida, com o meio ambiente e com o mundo ainda são tarefas que 

a Educação hegemônica e globalizada não deu conta de alcançar. A 

atualidade do pensamento pedagógico de Paulo Freire representa, na 

Pedagogia Social brasileira, reinventá-lo, fortalecer as pedagogias 

contra hegemônicas e oferecer subsídios para educadores e educadoras 

que acreditam ser possível outra Educação e outro mundo, mais 

humano, mais igualitário e mais justo. Paulo Freire tratou de quase 

todos os temas que interessam às sociedades humanas e falou a uma 

diversidade de públicos e de atores, mas o foco de sua atenção sempre 

foi a relação oprimido/opressor, pois, no seu entendimento, a 

desumanização começa na tentativa de negar ao outro o direito de ser 

mais, de realizar sua vocação história de libertação, de autonomia e de 

emancipação. (SILVA, 2016, p.17) 

  

Dessa forma, na guisa do que propõe essa Pedagogia, na formação docente, ao 

se dar o enfoco no outro e na relação entre oprimido/opressor, esse estudante entende na 

prática as questões que irão acontecer no seu cotidiano e também as situações que 

passou na vida escolar. Ao conscientizar sobre essas situações vividas e a ser vividas, 

no percurso dessa formação docente, permite que esses futuros profissionais entendam 

as situações que estão ocultas ou no meio social de aprisionamento, pois esse estudante 
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entende que o caminho para a emancipação social se dá pela luta, na garantia de direitos 

fundamentais, como a educação. 

Sendo assim, utilizei o espelho e a reflexão baseada no ato analítico, que 

segundo Lacan (1979) esse ato provocaria a reflexão quando: 

 

[...] cada vez que um homem fala a outro de maneira autêntica e plena, 

há, no sentido próprio, transferência, transferência simbólica - alguma 

coisa se passa que muda a natureza dos dois seres em presença. 

(LACAN, 1979 [1953-1954], p. 130) 

 

Sendo, que estávamos em grupo nós utilizamos as situações de suas falas sobre 

seus anseios para o futuro, tendo em relação a sua futura profissão como 

pedagogo/professor/educador. Dessa forma, utilizei a partir da literatura infantil a 

intenção de provocar uma reflexão  no grupo, assim após a leitura do livro, na reunião 

do grupo em roda de conversa e instigue a reflexão pessoal a partir do texto. 

Assim, a fim de instigar o grupo, realizamos um brainstorming5, sobre algumas 

questões que giram em torno do espelho, da reflexão, do reflexo. No quadro surgiram 

palavras como: “autocrítica”, “esperança” e “angústia”. Desse modo, a partir dessas 

palavras propus ao grupo que desenhasse em uma folha de papel, individualmente, o 

que a partir da reflexão sobre o livro e sobre as palavras que surgiram no brainstorm, o 

que eles desejam refletir no futuro. 

Assim, desenharam palavras, ações, ideias, sentimentos, sobre o que queriam 

refletir. Intitulei a frase tema de: “O que quero refletir?” para que fizéssemos um 

mosaico com as palavras dos estudantes ali presentes. Após a realização do desenho, 

solicitei a cada um, que socializa-se com a todos alí presentes, sobre sua palavra, 

imagem e ideias, expressas no papel. 

   

 

 
 

5 Brainstorming é um método criado nos Estados Unidos, pelo publicitário Alex Osborn, 

usado para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos, 

principalmente nas áreas de relações humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e 

propaganda. Disponível em:< https://www.significados.com.br/brainstorming/>.  

https://www.significados.com.br/brainstorming/
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Abaixo está o livro utilizado para a realização dessa atividade: 

 

 

Imagem 1: Livro utilizado para a realização da Oficina 

 

Tal livro versa sobre situações sobre a vida do ser humano, passando por 

situações cotidianas e diversas outras situações. A descrição desse livro, segundo o 

Google Books, é a seguinte: 

 

Ele é capaz de revelar coisas que, sem ele, talvez jamais poderia serem 

vistas - embora às vezes deforme imagens e crie ilusões. O espelho 

pode fazer isso e ainda servir para combater monstros míticos e até 

mesmo funcionar como porta de entrada para mundos estranhos. Este 

livro propõe mirabolantes possibilidades desse objeto que, segundo a 

autora, vem fascinando o ser humano desde tempos remotos. 

(Disponível em:< 
https://books.google.com.br/books/about/O_Espelho.html?id=EZk5LgE

ACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y>. Acesso em 25 de 

set de 2019). 

 

 

Dessa forma, com a utilização do livro, pude construir um caminho conforme a 

expectativa e objetivo que queria chegar naqueles discentes em processo de formação. 

A questão ao qual o livro busca, através do espelho de combater monstros míticos, ao 

qual busquei interpretar neles que esse monstro poderia ser nós mesmos, com nossas 

expectativas sobre nossa formação e que professores queremos ser. 

https://books.google.com.br/books/about/O_Espelho.html?id=EZk5LgEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/O_Espelho.html?id=EZk5LgEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
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 Sendo assim, com essa articulação entre livro e as expectativas discentes, sendo 

atravessadas pelo olhar de esperança que a Pedagogia Social nos oferta, propûs ao grupo 

realizar o mural de suas expectativas próprias sobre o futuro, pela sua formação atual. 

Assim, a imagem abaixo é de uma discente na tentativa de se expressar a frase: “O que 

quero refletir?”: 

 

 

 

Imagem 2: Frase elaborada por uma discente na Oficina sobre o Espelho 

Analisando a Imagem 2, com as palavras da discente, pude observar sua relação 

com a Pedagogia dentro da Universidade Federal Fluminense. Para ela a Pedagogia 

precisa de amor. Ela nos fala que refletirá tudo que aprendeu e absorveu, mas que dela 

não será retirada a vontade de amor, de amor ao próximo e de amor ao ver o melhor.  

Entendo essa frase como um ato de resistência e permanência do eu dentro da 

academia, quando fala que irá refletir “tudo que aprendeu e absorveu”, entende-se essa 

frase na questão de que academicamente ela se sente preparada mas que não deixará ser 

retirado dela “a vontade de amor”. Ou seja, a forma de executar todas as teorias 

aprendidas, não será somente técnica pela técnica, mas técnica impregnada de amor. 

Sem que haja um afastamento humano que a técnica pode produzir quando está em 

execução. Ao que podemos lembrar uma citação de Jung (1928) que:  

A medicina prática é e sempre foi uma arte, e o mesmo se aplica à 

análise prática. A verdadeira arte é criação, e a criação está além de 
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todas as teorias. É por isso que digo a qualquer iniciante: aprenda suas 

teorias o melhor que puder, mas coloque-as de lado quando tocar no 

milagre da alma viva. Não teorias, mas apenas sua própria 

individualidade criativa deve decidir. (JUNG, 1928, p. 361. Trecho 

Traduzido.) 

Sendo assim, seguindo as recomendações de Jung (1928), nós da Pedagogia 

Social buscamos aprender as teorias, mas ao tocar uma alma humana, temos cautela. 

Não abdicamos da teoria, pelo contrário, nos amparamos nela e as modificamos 

conforme a necessidade que o campo nos clama. Dessa forma, passar essa maneira de 

trabalho para os estudantes da graduação de Pedagogia, da importância da essência 

dessa pedagogia, do uso da reflexão, da amorosidade e da exclusão do senso comum. 

A vida acadêmica os induz a teorizar, realizar artigos acadêmicos, trabalhos, 

provas, mas a prática preente no campo, permite a siginificação e identificação de 

sentido nas teorias aprendidas. A importância da teoria aliada a prática é um dos pilares 

que a Pedagogia Social utiliza no seu trabalho de campo. 

Desse modo, voltando ao campo de pesquisa, que foi realizada a oficina, abaixo 

está presente o mural realizado para o trabalho com o livro apresentado. Dessa forma, 

tal oficina nos ofereceu aos estudantes da disciplina um processo de autoreflexão, e de 

esperança sobre o futuro, auxiliando a esses discentes a esperançar. 

 

Imagem 3: Mural da Oficina do Espelho 
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 Sendo assim, a imagem acima é resultado do trabalho ao qual foi realizado nessa 

atividade, aí estão expostos 9 trabalhos dos discentes dessa atividade. Em cada folha há 

uma percepção sobre a frase e após a leitura do livro para a turma. Foi selecionado a 

folha da imagem 2 por causa da frase, que na primeira leitura percebe-se que tal 

discente trouxe de forma bem clara e objetiva a sua percepção sobre seu processo de 

formação. Tal processo de formação que inclui a exigência da academia, não deixa que 

o amor esteja presente nessa formação, a forma de agir, pensar e ser professora passa 

pela via do afeto pela afetividade com o outro. 

 

 

 

Imagem 4: Portfólio de uma discente sobre a Oficina O espelho 

 

 Sendo assim, a oportunidade de desenvolver uma atividade junto a turma, foi 

importante para entender sobre os movimentos e carências que muitas as vezes a 

academia deixa  de trazer como dinâmica para provocar a reflexão sobre que 



48 
 

profissional prentende-se ser, sobre qual professor desejo ser. A dinâmica permite maior 

expressão do indivíduo perante o grupo em que se encontra, a dinâmica em grupo, rica e 

com a presença da literatura infantil, conceito lacaniano de ato analítico e a ação 

promovida pelo brainstorm, possibilitou ao grupo uma unidade de pensamentos que ao 

mesmo tempo permitiu a reflexão individual sobre suas expectativas para o futuro. 

 Além disso, a possibilidade de ter no portfólio, a análise do estudante sobre a 

atividade desenvolvida, trouxe para esse trabalho se os objetivos sobre essa atividade 

teve ou não seus objetivos atingidos, se foi compreendida, se a ação foi eficiente. Diante 

da Imagem 4, que foi retirada do portfólio de uma estudante presente nessa atividade do 

“Espelho”, quando no último parágrafo escreve o que desenhou para o seu futuro, que 

“gostaria de enxergar no espelho todas as pessoas que passaram por mim e, assim, 

constituíram meu aprendizado”. 

 Baseada nessa resposta, pude perceber que os objetivos do trabalho foram 

alcançados, pois o ato analítico ficou visível para essa estudante, mediante  sua reflexão 

para o futuro. A visão de se olhar no espelho e além de se ver, ver as pessoas que 

passaram pelo seu caminho, é bela, é constitutiva, é a identidade docente sendo 

construída. 

Quando ela cita que desenhou o seu futuro, a Pedagogia Social possibilita que o 

homem tenha o direito de refletir sobre seu futuro e se emancipar, Silva (2016), ao falar 

sobre essa Pedagogia cita Freire (1970) que: 

 

[...] Nas palavras de Paulo Freire, quefazeré “a dialetização 

permanência-mudança e que torna o processo educativo durável 

(1970, p. 155). Todo homem é um ser do quefazer, isto é, um 

ser que transformando o mundo com o seu trabalho, cria o seu 

mundo. A educação é um quefazer permanente em razão da 

inconclusão do homem e do dever da realidade.” (SILVA, 2016, 

p.15) 

 

Sendo assim, as possibilidade de dialetização sobre permanência e mudança 

torna o homem que tem a vontade de transformar o mundo a partir do seu trabalho. 

Nessa constituição de trabalho, está também a constituição do eu, da identidade docente, 

desse futuro professor da educação básica, que atuará no chão da escola pública. Esse 

futuro profissional, deve ter durante a sua formação a construção de sua identidade 
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docente atrelada à essa escola pública e as situações que irão ser encontradas nos seus 

estudantes em situação de vulnerabilidade social. 

 Desse modo, a atividade desenvolvida permitiu que fosse promovido o 

movimento de olhar para si no presente, projetar seu olhar individual pro futuro, estando 

em conjunto com outros estudantes em formação. Ou seja, o planejar e o projetar da 

vida e da sua formação, refletindo sobre que  profissionais eles desejam ser. 
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CAPÍTULO 3 - NA MINHA FORMAÇÃO COMO PROFESSORA-

PESQUISADORA A PARTIR DO GRUPO DE PESQUISA EM PEDAGOGIA 

SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. Minha imagem apresentando trabalho em uma Creche 

Comunitária no Município de Niterói. 

 

Conheça todas as teorias, domine  todas as 

técnicas, mas ao tocar uma alma humana seja 

apenas outra alma humana. 

(Carl Jung) 

 

 Nesta parte do trabalho, é exposta a relação pessoal do encontro proporcionado 

pela Pedagogia Social ao Grupo de Pesquisa em Pedagogia Social na Universidade 

Federal Fluminense. Sendo assim, a partir desse contato, exponho a minha trajetória 

pessoal e encontro com a pesquisa-ação, pela oportunidade da pesquisa de campo com 
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os discentes pela disciplina de Atividades Culturais e também da participação dos 

programas PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e o 

Programa de Residância Pedagógica, durante a graduação. 

 Dessa forma, ao adentrar na graduação, interessei-me na possibilidade das bolsas 

e programas de iniciação à docência como o PIBID, no início do quarto período da 

graduação, após procurar por bolsa e participar de processos seletivos, encontrei a 

Pedagogia Social por meio da professora Margareth. Então, começei a atuar no 

programa PIBID, em uma Creche Comunitária no interior de Niterói,  nessa atuação, 

juntamente a duas colegas de curso, planejávamos atividades para as crianças e 

discutiamos em grupo sobre as repercurssões dessas atividades. 

 O movimento que o PIBID proporcionou durante um certo período, visto que no 

início do outro ano, o programa acabou e se instaurou outro com outra proposta, 

permitiu que olhasse para a minha formação mediante a minha atuação junto às crianças 

e as análises sobre os planos, planejamentos, metodologias que foi-me ensinado no 

caminho. A partir disso, interessei-me pela pesquisa e pela formação de professores, em 

especial, o nascer da então aspirante a professora-pesquisadora. 

 Ao adentrar no conceito de professora-pesquisadora, (Fagundes, 2016) 

exemplifica o meio de como se procede um professor-pesquisador/ professor reflexivo: 

 

[...] pode-se traçar um conceito de professor pesquisador como 

parte de um processo de pesquisa no qual:  

a) Estejam implicados professores ou professores e 

pesquisadores que, produtores do conhecimento que são, 

buscam compreender a natureza dos fenômenos educativos em 

razão da necessidade de aprendizado dos alunos e de sua 

formação humana;  

b) Sejam consideradas a interculturalidade e a pluralidade como 

partes inerentes à sociedade e aos sujeitos que se desenvolvem 

nela;  

c) A reflexão seja concebida como processo humano que se dá, 

individual e coletivamente, em busca de entendimento a 

respeito dos diferentes aspectos sociais, psicológicos, afetivos, 

políticos e educacionais. (FAGUNDES, 2016, p. 295) 
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Desse modo, ao se refletir sobre a formação do professor-pesquisador e 

identificar esse conceito academicamente, fui traçando os caminhos e os percalços para 

se tornar uma professora-pesquisadora, ainda durante a graduação. Entendendo que essa 

formação é um processo e é cíclica, que seu fim não existe, significa estar em processo 

de pensar e respensar constantemente. 

O exercício da reflexão não é tarefa fácil tanto para aquele que pretende realizar 

quanto para aquele que recebe tal proposta. Se alinhar em pensamentos nunca foi tarefa 

fácil na huminadade, nem mais a  tarefa ideal. Portanto, no decorrer dessa pesquisa de 

campo para a escrita dessa monografia, quando tive a oportunidade de trazer o espelho 

como forma auto-reflexiva, por meio da escrita de portfólio e diálogos em sala de aula. 

Assim, inicei o estudo sobre como se deve proceder para ser uma estudante-

pesquisadora e futuramente uma professora-pesquisadora. Assim, adentrei no Grupo de 

Pesquisa em Pedagogia Social na Faculdade de Educação na Universidade Federal 

Fluminense, neste local iniciei o caminho na buscar de se tornar uma melhor professora. 

Nisso, a presença nesse ambiente possibilitou a minha interação com professores, 

educadores, psicólogos, assistentes sociais, que versavam sobre as suas práticas, 

angustias, vontades de se realizar mudanças nas suas experiências. 

Dessa forma, o contato com as pessoas do grupo de pesquisa e com as atividades 

alí presentes possibilitou a realização de ida a Congresso Internacional com a temática 

da Pedagogia Social, a participação em formações continuadas, em eventos, realização 

de artigos em conjunto, até a realização de palaestras junto aos outros membros. 

Assim, com essas possibilidades pude observar a importância desse contato com 

a produção e vivência acadêmica mais aprofundada, pois possibilitou um maior 

aprofundamento e entendimento sobre a academia, as relações dadas no Grupo de 

Pesquisa. Sendo assim o primeiro feito foi a ida do Grupo de Pesquisa à São Paulo em 

um Congresso Internacional. Lá pude entender melhor sobre a Pedagogia Social e 

realizar entrevistas com os professores de diversos paises do mundo que estudam a 

temática da Pedagogia Social. 

Durante essa viagem e após ela, a experiência do primeiro contato com a 

Pedagogia Social possibilitou que inicie qual tema de investigação desejaria seguir, e 

assim realizar esta presente monografia. Diante de diversas situações que vivenciei na 
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escola pública, pelo PIBID e pelos estágios da faculdade, interessei-me pelo fracasso 

escolar. De início, com esse tema, participei de congressos, escrevi artigos e aprofundei 

ainda mais a minha pesquisa pra essa área. 

Ao aprofundar, por meio de pesquisa, organização de artigos, participação de 

congressos, as dúvidas sobre o tema aumentavam na medida que mais se buscava 

respostas e se via que o fracasso escolar por si só, era resultado de diferentes variantes 

que quando eram fortemente enfatizadas, ocasionavam no então fracasso escolar. 

Encontrando o artigo das autoras Bardelli e Maluf (1991), que por meio de 

algumas respostas dos dados da pesquisa, enfazizaram a forma ao qual os professores 

viam o fracasso escolar nas crianças. Dessa forma, despertando assim, um interesse em 

outra area, a area da formação de professores. 

Segundo o artigo, após uma pesquisa exploratória na escola na periferia de São 

Paulo, com professores atuantes do 1º ao 4º grau, se pretendeu por meio de 

questionários, explicar o mau desempenho dos alunos. A partir do resultado dessa 

coleta, as entrevistadoras perceberam como as professoras veem seus alunos com mau 

desempenho escolar, que lhes permitiu agrupar quatro tipos de características 

percebidas nesses alunos com mau desempenho escolar:  

 

- Caracteristicas ligadas à cognição (50,44%): tem dificuldade para 

raciocinar, é lento, tem dificuldades psicomotora, tem problemas de 

assimilação e memorização, tem retardo mental.  

-Características ligadas à personalidade (44,24%): é desinteressado, 

inquieto, briguento, inibido, vaidoso, mentiroso, não tem iniciativa. – 

 Características ligadas à higiene e saúde (1,76%): não tem saúde física 

e falta-lhe higiene. - Características de faltar muito ás aulas (1,76%). 

(BARDELLI; MALUF, 1991)  

 

Assim por meio desses quatro tipos de características coletadas, as autoras 

destacam que essas representações refletem a imagem negativa e individualistas das 

professores sobre os alunos, pois em nenhum momento as características que neles 

foram percebidas estiveram inseridas em seus contextos sociais de vida. Porém, se 

estivessem consciência desta perspectiva mais integrada poderia ser evitado e reduzido 

as deficiências e as diferenças observadas nesses alunos.  
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Tais caracetristicas ligadas a preconceitos sociais e questões inseridas 

intrissicamente ao senso comum, também foram observadas nos locais onde atuei, com 

os estudantes da graduação e outras oportunidades de ter conhecimento sobre suas 

percepções que muitas vezes acompanhava as percepções do senso comum. Então o 

trabalho com exercício da criticidade e da pesquisa com articulação teórico-prática é 

essencial durante a formação de professores, para que esses exercitem essa ação em suas 

práticas posteriores. 

Para Piaget (1998) as formas de pensamento constroem-se na interação da 

criança com os objetos, através da ação. O sujeito conhece o objeto assimilandoo a seus 

esquemas. Então o desconhecer do social a qual as crianças estão inseridas por parte do 

professor, acarreta na desconexão dessas pontes. 

Ou seja, as caracteristicas, ais quais foram observadas nessa pesquisa sobre aa 

visão dos(as) professores(as) sobre o fracasso de seus alunos, estão muito atreladas ao 

senso comum. Diante dessa observação, dessa leitura que esses profissionais tinham 

para com seus alunos com dificuldades de aprendizagens, interessei-me sobre a 

formação desse profissional dentro da Universidade. 

A aproximação desse ainda estudante universitário com a academia, em especial 

o estudante do curso de  Pedagogia, deveria ser o começo e uma forma de salientar o 

início desssa reflexão sobre o ato de professorar dentro da sua sala. Encontrando 

dificuldades, esse profissional deve refletir criticamente sobre seu pensar e sua 

perspectiva sobre o melhor método, a melhor alternativa para sanar algumas questões 

que lhe aparecam. 

Dessa forma, trazendo para a prática vivenciada no campo, onde observei pelos 

comentários dos estudantes, falas do senso comum, sobre algumas situações abordades 

nos temas que versavam sobre o ECA e a Pedagogia Social e a Juventude. Nessas falas, 

uma estudante havia falado que depois da fala da palestrante sobre as diferentes 

Juventudes, articulando a análise de casos vivenciados por ela e presentes em sua 

pesquisa, entendeu melhor sobre a vida de um amigo de Ensino Médio que faleceu. 
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Esta estudante disse que na época, ouvia burburinhos de que ele “merecia” esse 

final, que “não tinha jeito” e chegou até em concordar com essas falas. Mas que ali, 

naquele momento de partilha sobre os casos vivenciados pela professora palestrante, ela 

pode entender o porquê dele ter tido esse final. Vinha de uma família turbulenta, pai 

alcoolatra, irmã havia ficado grávida na adolescencia e era fracasso escolar em sala, não 

tinha amparo da escola e era estigmatizado por isso. Ela pensou que a forma amorosa de 

se trabalhar que a Pedagogia Social oferece, por meio de seu precurssor Paulo Freire, 

aliada a criticidade sobre os fatores que estão muitas vezes externos ao campo, permite 

que seja um trabalho eficaz e claro nos seus objetivos. 

Sendo assim, a necessidade desse olhar pra formação de professores de maneira 

crítica, mas amorosa, identifiquei a presença importante que a Pedagogia Social tem  

nessa formação. A isso, Martins (2015) nos convida a olhar para o exercício desse 

professor reflexivo: 

 

O professor reflexivo exercita cotidianamente a capacidade de aceitação 

do outro, de seus valores e crenças, possibilidades e impossibilidades, 

movendo-se no sentido de compreender o compreender do outro, 

inaugurando novas formas de ser e estar educador. É preciso ‘aceitar o 

outro enquanto legitimo outro’. ( MARTURANA, 2003) eis o apelo e 

ao mesmo tempo o fio condutor para um bom trabalho educacional 

inspirado no paradigma da dignidade, sem ordenar, classificar e excluir, 

no qual a diferença passa a contar como valor de inclusão, troca e 

valorização. ( ARAÚJO, 2015, p. 231) 

 

Desse fragmento, podemos destacar algumas atribuições e formas de trabalho 

desse profissional, que reflete seu cotidiano, realiza. Logo, pode-se observar a 

importância do cotidiano atrelado a utilização do reconhecimento das possibilidades e 

impossibilidades, de maneira que não se utilize desses aspectos, razões para se manter 

em inércia, mas que sejam o motor para movimentar-se como docente. 

Tal movimento como docente, no seu campo de atuação, se deve ser realizado a 

vida, as possibilidades de atuação como docente. Trabalhar tal reflexão nos estudantes 

de graduação do curso de Pedagogia possibilitou que esses observem tais situações além 

do senso comum. Que se indagem perante seus alunos com perguntas como: Porque? 
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Como? Quando? Onde? Antes de partir para julgamentos de: “não tem jeito’; “já nasceu 

assim”; “coitado”. 

O compreendimento sobre o outro e a forma que Marturana (2003), nos convida 

o olhar na frase “aceitar o outro enquanto legitimo o outro”, faz pensar sobre a forma 

que esse docente deve trazer consigo quando entra em sala de aula. A aceitação do 

outro, o fazendo legitimar, é importantíssima para os professores que atuam com 

crianças em situação de vulnerabilidade. A escola pública necessita desse olhar 

legitimador, que deve ser exercitado de início, na sua formação inicial docente. 

Além desse papel legitimador, a autora nos convida a refletir o paradigma que a 

Pedagogia Social nos oferece. Tal paradigma atenta que a diferença conta como valor 

inclusivo, de trocas e valorização do outro. Desse modo, podemos destacar que essa 

valorização nos permite direcionar o olhar para as questões que emergem do campo, dos 

dizeres dos sujeitos, das suas histórias de vida e suas bagagens. 

Martins (2015) salienta ainda mais sobre a maneira que a Pedagogia Social 

trabalha, quando se encontra no campo, na escola, nas ruas e também em outros locais, 

que: 

Por trabalhar na contra-mão do paradigma predominante, o fazer 

pedagógico deixa em todos o sabor a suspeita, o exercício inescrupuloso 

da desconfiança, do averiguar, do testar e do adestrar o nosso pensar e o 

nosso agir aos novos exercícios inspirados na incerteza como  ponto de 

articulação teórico-prático. (MARTINS, 2015, p.233) 

 

Tal fazer pedagógico, articulado com a teoria visa de maneira geral, ir na contra-

mão do paradigma positivista. Tal sabor da suspeita, da averiguação, ao qual Martins 

(2015) aborda no fragmento anterior, Freire (2001) também destaca que para o 

professor é indispensável repensar o pensado, ou seja, suspeitar até mesmo de si, de 

suas práticas e ações. Sendo a incerrteza o ponto principal de articulação teórico-prático 

para o professor. 

Sendo assim, a escolha do tema de formação de professores me foi muito 

importante para me ver como ser em formação e futura professora. As oportunidades 

que tive no grupo de pesquisa, nos encontros do grupo, com a presença de diferentes 

profissionais que versavam sobre a educação e sobre suas atuações com crianças e 
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jovens no contexto de vulnerabilidade social e também a oportunidade de trabalho na 

disciplina de Atividades Culturais, foram essenciais para que aprofundasse no tema da 

formação inicial de professores. 

Desse modo, o contato com docentes de diferentes pontos da cidade do Rio de 

Janeiro por meio do Curso de Extensão em Pedagogia Social, na Universidade Federal 

Fluminense, auxiliou bastante na minha compreensão sobre quais atuais desafios 

sociais, emocionais e fronteiriços esses profissionais encontram no seu cotidiano 

escolar. Diante desse  cotidiano que tende a pôr em cheque suas certezas e teorias 

aprendidas na Universidade, esse professor volta à Universidade, na busca de obter 

novas respostas. 

Essa esperança é fator que a Pedagogia Social trabalha como fonte de mudança 

social e individual. Essas incertezas encontram amparo nessa Pedagogia, pois por 

escolha, esses profissionais retornam à Universidade e questionam suas práticas, a isso 

Martins (2015) nos convida a entender o campo dessa pedagogia e o que esses 

profissionais acreditam: 

Acreditamos porque com a prática aprendemos e com a teoria 

confirmamos que  todos são capazes de se desenvolver, de aprender, de 

assimilar plenamente os conteúdos a serem paassados pela escola. 

(MARTINS, 2015, p. 236)  

 

Ou seja, identificamos que com a prática é que se aprende e com a teoria se 

confirma aquilo que foi aprendido. Tal percepção nos auxilia a pensar a educação como 

algo que está no dia a dia, no nosso cotidiano como educadores e educadores em 

formação. Então debrucei-me como futura educadora a partir das experiências do grupo 

de pesquisa juntamente a outras experiências que versam sobre a formação de 

professores. 

Sendo assim, a experiência da participação no grupo de pesquisa juntamente a 

oportunidades que tive de apresentar em conjuntos sobre o campo da Pedagogia Social e 

a minha experiência no campo de pesquisa, com a pesquisa-ação desenvolvida na 

disciplina de Atividades Culturais em Pedagogia Social. 
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Assim, a oportunidade de exercer essa atividade de campo em conjunto a esses 

estudantes me fez entender o campo prático que a Pedagogia Social salienta sobre a 

formação de professores. Desse modo, a oportunidade de aprofundamento teórico 

prático no processo de realização dessa monografia, foi essencial para entender a 

diversidade dos campos de atuação da Pedagogia Social. 

Me encontro professora-reflexiva, quando posso dialogar com diferentes campos 

e locais que versam sobre a educação. Tendo enfoque na formação de professores, pude 

dialogar com profissionais de outros municípios, cursos de formação, extensão 

universitária, e por fim o campo de pesquisa na disciplina de Atividades Culturais em 

Pedagogia Social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Sendo assim, a produção desse trabalho monográfico se deu por início na minha 

busca, ainda na graduação, do contato da Universidade com a Escola. Foi onde adentrei 

no PIBID com a orientação da professora Margareth Martins e começei a me enteressar 

na Pedagogia Social, pelo rico campo que ela abrange e conversa. 

Dessa forma, o aprofundamento teórico/prático no capítulo um, quando 

debrucei-me nas diversas areas de atuação da  Pedagogia Social nos campos de atuação, 

com diversos autores internacionais e nacionais que se controem em suas práticas, 

novas formas de lidar com o social, observei que pude utilizar esse mergulho como 

inspiração para a realização da pesquisa no campo. 

Além disso, o campo de pesquisa foi a prova de atuação nesse campo, onde pude 

dialogar com os estudantes pesquisados e aprofundar teoricamente nas suas falas, 

utilizando dados, constatações e indagações. Tais encontros naquela disciplina, me 

fizeram pensar sobre a formação docente na Pedagogia, ainda com um número 

significativo de jovens, pude perceber demandas como a vontade que na graduação 

determinada estudante discorre sobre amorosidade de Paulo Freire (), sobre a distinção 

entre os períodos/ atrasos para graduar-se, e também pelo contato com a educação 

popular anteriormente. 

As demandas são muitas, mas durante a realização dessa disciplina pude 

observar que, pela proposta da disciplina dos estudantes realizarem o portfólio e 

apresentarem uma ação social. Dessa proposta, foi observado que os estudantes da 

graduação muitas vezes voltavam aos bairros onde moram, nas suas ruas, locais em que 

frequentam, para realizarem suas ações sociais. Sendo assim, nos portfólios e nas 

apresentações finais da ação social para a turma e a professora, percebi certa satisfação 

de cada integrante sobre a ação social que foi realizada. 

O retorno ao seu lugar social, se deu naturalmente por essa proposta. Esse 

movimento é importante pra entender o anseio desses estudantes de modificar seus 

lugares de vivência. Nessas ações sociais, cuja bagagem metodológica foi trabalhada 

anteriormente com a turma nos encontros realizados, acredito que também os 

recebedores e locais onde essas ações foram realizadas sentiram-se ‘vistos’ pela 

Universidade.  



60 
 

Tal visibilidade fortalece os laços entre a classe popular e a Universidade. Não 

somente como objeto de estudo, questionamento e julgamentos, mas como lugar de 

praática, de desenvolvimento real da teoria, exercicio da ética profissional  e 

compromisso que o discente em formação deve ter com o seu meio social. 

Sendo assim, tais possibilidades de investigações e reflexões ao qual o Grupo de 

Pesquisa me possibilitou para o aprofundamento sobre algumas questões que tinha 

sobre educação e possibilitar outras novas questões. O diálogo, as formas de trabalho, 

foram essenciais para o campo da pesquisa apresentada com os estudantes da 

graduação. 
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