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Do tema à pesquisa: a elaboração do trabalho

A formação e a atuação do professor têm sido, recentemente, objeto muito comum de 

estudo,  especialmente  numa  época  em  que  toda  a  atividade  educativa  tem  sido 

repensada. É sob essa ótica, da importância de repensar-se o professor e sua identidade, 

que surgiu o GEPEFAPe (Grupo de estudo e pesquisa sobre a formação e atuação do 

pedagogo),  buscando  conhecer  melhor  o  pedagogo  do  Distrito  Federal,  sua  prática 

docente  e  sua  formação inicial.  Para  tanto,  o  grupo começou o  trabalho  com uma 

pesquisa bibliográfica, buscando saber se já foi feito algum trabalho especifico sobre o 

assunto.

A pesquisa foi realizada inicialmente para conhecermos as publicações existentes na 

área de interesse do grupo, que é formação e atuação do pedagogo. 

Pesquisamos em seis (6) revistas – Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, 

Educação  & Sociedade  da  USP,  Pró-Posições  da  UNICAMP,  Revista  Brasileira  de 

Educação, Revista da Faculdade de Educação da USP e Revista Brasileira de Política e 

Administração da Educação da ANPAE - e 4 eventos – Reunião Anual da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPEd, Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino ENDIPE, Colóquio Luso Brasileiro e Simpósio Brasileiro 

de  Política  e  Administração  da  Educação  da  ANPAE,  todos  selecionados  sendo 

QUALIS “A1” (com exceção da revista da ANPAE que possui QUALIS “B1”), em 

português e sobre educação.

O objetivo deste texto é apresentar os resultados quantitativos e uma análise de como 

a  questão  da  formação  e  atuação  profissional  do  pedagogo  aparece  na  literatura 

educacional brasileira.

 A metodologia utilizada para pesquisar os artigos foi a triagem levando em conta os 

seguintes aspectos e critérios: 

1 Graduando em pedagogia – UnB
2 Graduanda em pedagogia – UnB
3 Professora orientadora - UnB
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a) Focar o objeto de estudo: a formação e atuação dos pedagogos; 

b)  Período  a  ser  pesquisado:  foram considerados  artigos  interessantes  à  pesquisa 

aqueles  que  fossem a  partir  do  ano  2000,  que  foi  quando  ocorreu  a  mudança  do 

currículo no curso de pedagogia e licenciaturas, portanto a pesquisa toma como recorte 

o período de 2000 a 2010, perfazendo uma década de produção sobre a educação, a 

pedagogia e a atuação do pedagogo;  

c) Título: Também aqueles que trouxessem em seus títulos idéias pontuais sobre o 

pedagogo, a formação do mesmo, seu currículo, sua atuação e as políticas públicas que 

circundam tudo isso; 

d) Busca por palavras-chave; 

Foram usadas como palavras chaves combinadas:

• Pedagogo/pedagogia,

• Formação,

• Atuação,

• Currículo;

e) Leitura do resumo: o resumo foi utilizado na seleção para tomar conhecimento do 

real sentido e conteúdo do texto, já que alguns títulos são um tanto quanto subjetivos, 

dando margem a várias interpretações, relativas ou não ao trabalho;

f)  Leitura  do  texto:  Finalmente,  a  leitura  completa  do  texto  foi  utilizada  para  a 

certificação da importância do texto à pesquisa. 

A revista  Pró-posições,  um periódico quadrimestral  da Faculdade de Educação da 

UNICAMP “tem como objetivo divulgar a produção acadêmica na área da Educação. 

Publica  artigos  inéditos  e/ou  traduzidos,  ensaios,  resenhas,  documentos  e  textos 

oriundos  de  publicações  fora  de  catálogo”¹.  A revista  dispõe  de  um  catálogo  dos 

arquivos,  contendo  todos  os  artigos  desde  a  sua  primeira  edição,  em  1990.  Com 

periodicidade trimestral, a revista Educação & Sociedade é uma publicação do Centro 

de  Estudos  Educação  e  Sociedade –  CEDES/UNICAMP.  Publicada  desde  1978  e 

planejada  como instrumento  de  incentivo  à  pesquisa  acadêmica  e  ao  amplo  debate 
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sobre o ensino, a revista Educação & Sociedade é um dos mais importantes periódicos 

editados hoje na área da Educação no país.

Da  pesquisa  efetuada  nas  publicações  destas  revistas  foram  selecionados  vários 

artigos  que  tratavam  diretamente  do  assunto  em  seus  títulos,  e,  em  seguida,  foi 

realizada  uma  triagem  dos  arquivos  duvidosos,  primeiramente  em  conjunto  nas 

reuniões do GEPFAPe analisando os arquivos a partir  de uma visão macro de seus 

títulos e sua relação com o assunto da pesquisa, e num segundo momento, de maneira 

individual, observando os resumos e os próprios artigos.

Observando os artigos da revista Pró-Posições, foram crivados apenas 5 artigos, em 

30 edições da revista. Quatro deles circundam o tema formação do pedagogo, falando 

sobre currículo e experiências com o campo de atuação (sala de aula), sendo que apenas 

um deles pode ser considerado ambíguo em seu foco,  falando sobre formação e ao 

mesmo tempo atuação,  ao tratar  do tema estágio,  mas  ainda assim foi  considerado 

artigo sobre formação. Além disso, o mais recente deles trata o tema da identidade do 

pedagogo.

O artigo da autora Selma Garrido Pimenta relata uma pesquisa que estava sendo feita 

havia três anos (a partir de 1997) com professores em exercício para atualização dos 

mesmos  e  mudança  do currículo do curso de pedagogia e  das  licenciaturas  através 

disso. O artigo das autoras Ana Lúcia Guedes-Pinto e Roseli Aparecida Fontana fala 

sobre a prática docente nos estágios, mas trata do tema formação já que o importante no 

estágio é que se obtenha a prática formativa inicial,  ou seja, o “pontapé inicial” da 

experiência profissional. 

O  terceiro  artigo,  na  ordem  cronológica,  de  Anamaria  Santana  da  Silva,  é  uma 

pesquisa  realizada  em  cinco  universidades  federais  brasileiras,  não  citadas,  nos 

respectivos cursos de pedagogia, para saber sobre a formação para educação infantil. O 

texto percorre o tema currículo também, sendo que esse fora analisado pela autora para 

a analise. A análise dos dados aponta para os seguintes resultados: o curso de pedagogia 

tem sido um espaço para a formação de professoras para a educação infantil, ainda que, 

com prioridade para a pré-escola;  a criança e a infância são temas que começam a 

ocupar  um  espaço  (restrito)  nos  cursos  de  pedagogia;  a  Psicologia  é  a  área  do 

conhecimento que fundamenta a formação nos cursos de pedagogia; a pesquisa aparece 

como um elemento fundamental na articulação teoria-prática; e, finalmente, pode-se 

identificar a presença incipiente  de uma Pedagogia da Educação Infantil,  apesar do 

predomínio do modelo escolar do ensino fundamental.
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Na  seqüência,  o  texto  de  Tizuko  Morchida  Kishimoto  também  se  refere  a  uma 

pesquisa realizada nos cursos de pedagogia, mas da rede privada, e por fim, o artigo do 

grupo  GEPEC  –  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Educação  Continuada  –  da 

Faculdade  de  Educação  da  Unicamp,  discute  a  identidade  do  pedagogo  como algo 

dinâmico, instável e variável de acordo com as situações.

De 658 artigos publicados nas edições da revista Educação & Sociedade entre 2000 e 

2010, foram identificados também apenas 5 artigos que respondiam ao foco da presente 

pesquisa, correspondendo a menos de 1% da produção da revista. Quatro deles – com 

foco na formação do pedagogo – sendo três em 2006 trazendo uma análise sobre a 

publicação das Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP Nº 

1, de 15 de maio de 2006), o quarto artigo dentro do foco da formação, foi publicado 

em 2009 apresentando um panorama sobre os 70 anos do curso de Pedagogia no Brasil. 

O outro artigo selecionado da referida revista dava foco na atuação do pedagogo nos 

primeiros anos do ensino fundamental em escolas públicas.

O evento que ficou sob responsabilidade da dupla foi  o Colóquio Luso-Brasileiro 

sobre questões curriculares. O colóquio, inicialmente apenas luso, a partir de sua V 

edição, passou a ser o I luso-brasileiro, acontecendo alternadamente, no Brasil e em 

Portugal, discutindo sempre assuntos sobre o currículo educacional, nas várias fases e 

modalidades de ensino, reunindo grandes estudiosos e profissionais na área. Tendo em 

vista as dificuldades de encontrar material,  apenas o V Colóquio luso-brasileiro (IX 

Colóquio  geral)  foi  usado  na  pesquisa,  mas  com importantes  contribuições  para  a 

mesma.

 O procedimento de triagem foi o mesmo e foram conseguidos seis (6) artigos, em 

apenas uma edição do evento. Por se tratar de um evento centralizado em questões de 

currículo,  os  temas  perpassam a  problemática  da  identidade  do  curso  (1  artigo),  a 

questão  da  formação  (2  artigos),  as  questões  curriculares  (2  artigos)  e  as  políticas 

públicas (1 artigo).

No  texto  “Quem é  o  pedagogo?”,  foi  retratada  uma  pesquisa  feita  com diversos 

alunos  do  curso  de  pedagogia  para  saber-se  quais  eram suas  concepções  e  anseios 

relativos  ao  curso,  tais  como  finalidade,  currículo  e  formação  do  pedagogo, 

importantíssimo, já que se sabe falta de esclarecimento em relação a assuntos como 

pedagogia  empresarial  ou  estágio.  Tal  pesquisa  é  importante  no  sentido  de  dar 

informações  para  a  mudança  do  curso,  obviamente  não  apenas  considerando  as 

vontades  dos  alunos,  mas  as  necessidades  do  mercado.  Já  o  texto  brasiliense  “O 

currículo como disciplina”, trata as experiências da UnB com o estudo do currículo do 
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curso,  que no curso de  pedagogia é  estudado em algumas disciplinas,  podendo ser 

estudado também como projeto de pesquisa, que é o caso do artigo, elaborado durante 

2008, que relata as experiências do grupo de pesquisa que buscou investigar a presença 

do currículo como disciplina nos cursos de pedagogia do DF.

O artigo “A formação do pedagogo”, da Universidade Católica de Petrópolis, discute 

o currículo tratando das situações modernas,  mais recentes,  percorrendo a dinâmica 

mundial e, por conseqüência, do curso. O artigo “As diretrizes curriculares nacionais”, 

das autoras Cordeiro, Hobold, Aguiar e Junckes, é uma pesquisa feita no sul do país 

com o objetivo de perceber a implementação da CNE/CP n° 1/2006, que reformula o 

currículo do curso de pedagogia a nível nacional, observando as mudanças ocasionadas 

pela adequação ao texto, enquanto o artigo “Uma nova pedagogia no estado do Rio de 

Janeiro?”, de um grupo de pesquisa sobre o assunto da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), traça um plano histórico dos textos norteadores do curso de pedagogia, 

percorrendo “mortes e nascimentos”, como no caso da LDB de 96 (Lei no. 9394/96), 

que  extinguiu  as  habilitações,  e  o  artigo  “Formação  de  professores  e  currículo”, 

produzido na Universidade Estadual de Goiás a partir  de uma pesquisa feita em tal 

universidade, que é descentralizada em vários campi ao longo do estado, e teve como 

idéia sistematizar em eixos o currículo da formação de professores na instituição.

Números da pesquisa: Sistematização dos dados

Como resultados, temos os quadros abaixo. O primeiro deles, demonstra a baixíssima 

produção científica acerca da formação e atuação do pedagogo, o que sinaliza ao grupo 

GEPFAPe um grande espaço de pertinência e inserção na discussão nacional sobre estes 

temas tão interligados ao principal debate e demanda social: a qualidade da educação. 
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Uma  informação  interessante,  é  que  no  colóquio  foram  localizados  546  artigos 

dividos  em  16  grupos,  mas  que  o  Grupo  11,  denominado  “Curriculo  e  Formação 

docente”, é o que tem mais artigos de maneira perceptível, com 105 artigos, mais de 

16% dos artigos. Daí, pode se notar que uma tendência recente é ligar o currículo à 

formação docente, tema desta pesquisa.

Já a segunda tabela, logo abaixo, mostra os assuntos tratados nos artigos das duas 

revistas e do evento pesquisado pela dupla, dividindo por áreas. Apesar de existirem 

outras  áreas  do  conhecimento  sobre  pedagogia,  apenas  esses  quatro  temas  foram 

assunto principal nos trabalhos encontrados.

Considerações finais

Como melhorar  a  qualidade da educação de nossas crianças e  jovens sem se 

discutir profundamente a formação e atuação dos pedagogos responsáveis iniciais 

pela educação do povo brasileiro? 

Através de uma séria discussão e análise crítica sobre as fragilidades do currículo 

destes educadores e de suas dificuldades no atual contexto de atuação profissional 

poderá  se  diagnosticar  as  ações  primordiais  para  a  melhoria  dos  indicadores 

qualitativos da educação brasileira. 
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Torna-se evidente que a reforma ou atualização do currículo da pedagogia frente 

aos  desafios  presentes  na  sociedade  do  século  XXI  e  uma  comprometida 

valorização profissional destes educadores é premissa básica para toda e qualquer 

transformação na educação.

Através  do  levantamento  efetuado  evidenciou-se  a  pífia  produção  acadêmica 

acerca da relação do currículo e formação do pedagogo, a qual não alcançou a 

problemática  das  dificuldades  e  identificação  dos  avanços  no  exercício 

profissional.  A investigação  dos  sérios  e  atuais  desafios  que  este  profissional 

enfrenta no seu dia-a-dia laboral – violência, bullying, identificação e tratativas de 

disfunções psicológicas, cognitivas, afetivas e sociais dos alunos, desvalorização 

profissional  &  identidade,  falta  de  condições  adequadas  para  a  atuação  etc  – 

relacionada com o percurso curricular e de práxis do pedagogo é, podemos dizer, 

inexistente. 

 É sensível e pujante a evidência de que a formação do pedagogo deve estar 

coerente com o contexto que o mesmo irá encontrar no seu exercício profissional 

para  que  esteja  potencialmente  apto  a  contribuir  na  constituição  dos  sujeitos-

cidadãos do século XXI. No mesmo grau, a evidente pujança da necessidade de se 

trabalhar, discutir, refletir, pesquisar e produzir conhecimento científico que inicie 

o preenchimento desta lacuna do arcabouço da pesquisa educacional brasileira se 

impôs ao espírito investigativo e ao propósito sócio-transformador do grupo de 

pesquisa GEPEFAPe.
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Grupos de temáticos  
selecionados Artigos escolhidos
G1
Desafios curriculares 
da Ed. Superior

 O CURRÍCULO COMO DISCIPLINA DOS CURSOS DE PEDAGOGIA 
NO DISTRITO FEDERAL 

Lívia Freitas Fonseca Borges – UnB 
Patrícia Lima Tôrres – UnB 

G4
Curriculo, trabalho e 
profissionalização 
docente

QUEM É O PEDAGOGO? CONCEPÇÕES DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
SOBRE A FORMAÇÃO E A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO

Denise da Silva Braga - Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-
BH

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Gislene Valério de Barros - Centro Universitário de Belo Horizonte – 

Uni-BH
G11
Currículo e formação 
docente

 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: UM CURRÍCULO EM DISCUSSÃO 
Maria Celi Chaves Vasconcelos – UCP 

Maria Adélia Teixeira Baffi – UCP 
Márcia Rodrigues Ferreira Alves – UCP 

G11
Currículo e formação 
docente

 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
DOS CURSOS DE PEDAGOGIA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE: 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CP NO 1/2006 
Aliciene F. M. Cordeiro – UNIVILLE 
Márcia Hobold – UNIVILLE/PUCSP 

Maria Aparecida L. de Aguiar – UNIVILLE /INESA 
Rosane S. Junckes – PUCSP 

G11
Currículo e formação 
docente

 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CURRÍCULO: A PROPOSTA CURRICULAR DO 
CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS EM DEBATE 

Sandra Valéria Limonta Rosa – UFG 

G11
Currículo e formação 
docente

 UMA NOVA PEDAGOGIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO? 
Henrique Garcia Sobreira – UERJ/FEBF 

TOTAL DE ARTIGOS 
SELECIONADOS

6 
(1,09%)

TOTAL DE ARTIGOS 
DO EVENTO

546
(100%)

Anexo 02: Artigos escolhidos da revista proposições.

Revista Pró-Posições

Ano Número Artigos selecionados Total de artigos 
“utilizáveis”

2000 1 (31) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 10
2 (32) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 8

3 (33) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 9
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Total em 
2000

0
0%

27

2001 1 (34) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 10
2-3 (35-36) Professoras e estagiários - sujeitos de 

uma complexa e "velada" relação de 
ensinar e aprender - Ana Lúcia Guedes-
Pinto e Roseli Aparecida Cação Fontana

12

Total em 
2001

1
4,54%

22

2002 1 (37) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 13
2 (38) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 09
3 (39) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 12

Total em 
2002

0
0%

34

2003 1 (40) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 12
2 (41) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 12
3 (42) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 11

Total em 
2003

0
0%

35

2004 3 (43) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 14
2 (44) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 12
3 (45) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 11

Total em 
2004

0
0%

37

2005 1 (46) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 12

2 (47) O curso de pedagogia e a formação para 
a educação infantil - Anamaria Santana 
da Silva 

Perfeito

10

3 (48) Pedagogia e a formação de 
professores(as) de Educação Infantil 
      Tizuko Morchida Kishimoto

12

Total em 
2005

2
5,88%

34

2006 1 (49) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 15
2 (50) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 11
3 (51) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 11

Total em 
2006

0
0%

37

2007 1 (52) Professor/a: os elementos de uma 
identidade em construção 
      Renata Barrichelo Cunha, Carla H.  
Fernandes, Ednacelí A. Damasceno Mota,  
Eliane Greice D. Nogueira

15

2 (53) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 13
3 (54) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 10

Total em 
2007

1
2,63%

38
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2008 1 (55) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 16
2 (56) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 12
3 (57) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 10

Total em 
2008

0
0%

38

2009 1 (58) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 11
2 (59) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 11
3 (60) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 12

Total em 
2009

0
0%

35

2010 1 (61) Sem trabalhos interessantes à pesquisa 11
Total em 
2010

0
0%

11

Total de 
2000 a 2010

4
1,15%

348
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