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RESUMO 
 
A identidade profissional do pedagogo é influenciada pela sua formação e pela sua 
experiência profissional.  Assim, esse profissional assume identidades diferentes em 
momentos distintos, que o impele em diferentes direções, conforme o ambiente social, 
cultural e político em que está inserido. A identidade assumida vai determinar o seu 
posicionamento no ambiente de trabalho para planejar e propor ações de acordo com 
a realidade e a necessidade nas várias instâncias das práticas educativas. Para além 
da dimensão formação, no âmbito da prática, observa-se em instituições de ensino no 
Brasil a subvalorização dos profissionais de Pedagogia e a ocupação dos cargos de 
especialistas em educação por outros profissionais, favorecendo assim, a emersão de 
uma imagem negativa do pedagogo no ambiente de trabalho e a indefinição de seu 
papel. Nesse contexto, o trabalho propõe uma reflexão sobre a identidade profissional 
do pedagogo, a ressignificação do seu papel e sua possível contribuição ao 
desenvolvimento do sistema CEFET/RJ. O estudo está suportado por revisão de 
literatura fundamentada em artigos científicos, livros e na legislação vigente. A 
metodologia de pesquisa adotada é um estudo de caso em que foram analisadas oito 
distintas unidades do sistema CEFET/RJ, contando com uma entrevista e 197 
questionários, sendo 14 do corpo de diretores, 157 de docentes e 26 de pedagogos e 
Técnicos em Assuntos Educacionais com formação em Pedagogia. Foram analisadas 
como se articulam as ações dos profissionais de Pedagogia e dos docentes no 
contexto educativo com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem. O papel 
do pedagogo ficou caracterizado como essencialmente de orientação e atendimento 
ao discente, com raras exceções, sendo o referido profissional apartado de atividades 
que são relevantes e contributivas para o CEFET/RJ atingir as suas metas como 
Instituição Federal de Educação de excelência. 
 
Palavras-chave: Pedagogia; Pedagogo; Processo ensino-aprendizagem; Identidade 

profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 
The professional identity of the pedagogue is influenced by its education and 
professional experience. Thus, this professional assumes different identities at 
different moments, impelling it in different directions, according to the social, cultural 
and political environment in which it is inserted. The assumed identity will determine 
its position in the work environment to plan and propose actions according to reality 
and the need in the various instances of educational practices. In addition to the 
training dimension, in the scope of practice, it is observed in educational institutions in 
Brazil the undervaluation of Pedagogy professionals and the occupation of the 
positions of specialists in education by other professionals, thus favoring the 
emergence of a negative image of the pedagogue in the work environment and the 
lack of definition of their role. In this context, the work proposes a reflection on the 
professional identity of the pedagogue, the re-signification of its role and its possible 
contribution to the development of the CEFET / RJ system. The study is supported by 
well-founded literature review featured in scientific articles, books and current 
legislation. The research methodology employed is a case study in which eight distinct 
CEFET / RJ system units were analyzed, with an interview and 197 questionnaires, 14 
of the board of directors, 157 of teachers and 26 of pedagogues and Technicians in 
Educational Affairs with training in Pedagogy. Was analyzed how the actions of 
Pedagogy professionals and teachers in the educational context are articulated with a 
view to improving the teaching-learning process. The role of the pedagogue was 
essentially characterized by orientation and assistance to the student, with rare 
exceptions, being that said professional separated from activities that are relevant and 
contributory to CEFET / RJ achieve its goals as a Federal Institution of Education of 
excellence.  

 
Keywords: Pedagogy; Pedagogue; Professional identity; Teaching-learning process. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A ampliação do conceito de educação e a diversificação das atividades 

educativas configuram-se, segundo Libâneo (2001), como um dos fenômenos mais 

significativos dos processos sociais e, consequentemente, levam a uma diversificação 

da ação pedagógica na sociedade. 

Ao pedagogo, compete um papel de destaque nessa diversificação. Segundo 

Gadotti (2004, 2012), fazer pedagogia é desvendar e construir instrumentos de ação 

social. Nessa perspectiva, a integração entre teoria e a prática efetivamente acontece. 

E o pedagogo não fica insensível perante os fatos, por outro lado busca intervir e 

aprender com a realidade imposta. 

A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006: 2), 

em seu Artigo 4º, expõe a que se destina o curso de Licenciatura em Pedagogia e as 

atividades inerentes à formação docente do pedagogo: 

 
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, 
englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), em seu Artigo 4º, o curso de Licenciatura 

em Pedagogia não está restrito somente à formação de professores para exercer 

funções de magistério, mas também para participar na organização e gestão de 

sistemas e instituições de ensino. Constata-se, assim, que o campo de ação do 

pedagogo extrapola o âmbito da docência, do ensino específico em sala de aula. Sua 

prática educativa diz respeito também à gestão, planejamento, implementação, 
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coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos em 

diversos contextos, escolares e não-escolares.   

Entretanto, segundo Pinto (2006), a consonância de duas tendências – do 

curso de Pedagogia valorizar mais a formação docente e a desobrigação de uma 

formação especial para o acesso aos cargos de especialistas da educação–contribui 

para o desprestígio do pedagogo, profissional que pode colaborar com a melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 

Libâneo (2006b: 220) confirma essa questão quando se refere à Pedagogia: 

 
A ciência que tem por objeto a educação chama-se Pedagogia. A ciência que 
tem por objeto o ensino, a docência, é a Didática. Pedagogia não é sinônimo 
de educação, assim como educação não é sinônimo de docência. Então, por 
respeito à lógica, à clareza de raciocínio, a base do curso de Pedagogia não 
pode ser a docência. A base de um curso de Pedagogia é o estudo do 
fenômeno educativo, em sua complexidade, em sua amplitude. Então, 
podemos dizer: Todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo 
trabalho pedagógico é trabalho docente. A docência é uma modalidade de 
atividade pedagógica, de modo que o fundamento, o suporte, a base, da 
docência é a formação pedagógica, não o inverso. Ou seja, a abrangência da 
Pedagogia é maior do que a docência. 

 
Ainda segundo Libâneo (2006a), a Resolução do CNE, pelas ambiguidades 

conceituais e pela desconsideração dos vários domínios de atuação científica e 

profissional do campo educacional, apoia-se numa concepção simplista e reducionista 

da pedagogia e do exercício profissional do pedagogo. 

Segundo Pascoal, Honorato e Albuquerque (2008), historicamente, os cursos 

de pedagogia têm formado profissionais para o exercício de funções ligadas à gestão 

educacional: administração escolar, orientação educacional e supervisão escolar. 

Especificamente, as funções de orientação educacional e supervisão escolar estão 

diretamente envolvidas com as questões do processo ensino-aprendizagem.  

Ainda segundo Pascoal, Honorato e Albuquerque (2008), o orientador 

educacional trabalha diretamente com o aluno e se preocupa com a sua formação 

para a escola e para a vida. É o mediador entre alunos, docentes e toda a comunidade 

escolar, tanto em situações de caráter didático-pedagógico, quanto em situações 

socioculturais.  

Na concepção de Vasconcellos (2002), a atuação do supervisor educacional, 

ou coordenador pedagógicoé muito ampla, pois envolve questões de currículo, 

aprendizagem, avaliação da aprendizagem, recursos didáticos, entre outras. Ele é o 

profissional responsável pela formação continuada dos docentes, é quem oferece 
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suporte pedagógico aos professores para que eles possam garantir a aprendizagem 

dos alunos.  

Tanto o orientador educacional quanto o supervisor educacional, pedagogos 

por formação, estão aptos a investigar, planejar e propor ações, de acordo com a 

realidade e a necessidade nas várias instâncias das práticas educativas. 

Franco, Libâneo e Pimenta (2007:89) confirmam a relevância do pedagogo no 

espaço escolar: 

 
A melhoria do ensino e do trabalho dos professores não depende somente 
da formação dos pedagogos-especialistas, mas estes podem proporcionar às 
escolas uma ajuda inestimável para pensar teoricamente e atuar em relação 
à definição de objetivos sociais e culturais para a escola, das capacidades a 
formar, das competências cognitivas e habilidades, dos formatos curriculares, 
das metodologias de ensino, das práticas de gestão dentro da escola, dos 

níveis esperados de desempenho escolar dos alunos. 

 
Dessa forma, o pedagogo, especialista ou não, independente se sua formação 

foi anterior ou posterior à homologação da Resolução do CNE/CP Nº 1, de 15 de maio 

de 2006, é o profissional, com conhecimentos específicos, que pode contribuir com a 

melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem dentro da escola. Esta, com sua 

função política, pedagógica e social, tem significativa responsabilidade em oferecer 

estratégias que favoreçam a permanência dos alunos e o pedagogo, por sua vez, tem 

papel de destaque nesse contexto. 

 

1.2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O CEFET/RJ- Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca, Instituição Federal de Ensino, tem por finalidade a oferta de educação 

tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, tais como: Educação 

Básica (Ensino Médio), Educação Profissional Técnica, Cursos de Graduação (Cursos 

Superiores de Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura), Cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu, Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), além 

de Cursos de Extensão.  

A referida Instituição foi constituída até 2003 por apenas a unidade-sede 

Maracanã localizada na cidade do Rio de Janeiro. Após a adesão ao Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, passou a 

estruturar-se como Sistema Multicampi. Entre os anos de 2003 a 2010, estendeu suas 
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atividades acadêmicas a sete novas Unidades de Ensino Descentralizadas – UnEDs: 

uma no município de Nova Iguaçu, primeira Unidade Descentralizada do CEFET/RJ, 

está localizada em uma das regiões mais densamente povoadas do Estado do Rio de 

Janeiro, a Baixada Fluminense, onde está concentrado, proporcionalmente, o maior 

número de pessoas em condições de pobreza; outra, em Maria da Graça, antiga 

região industrial do Rio de Janeiro; nas cidades de Petrópolis e Nova Friburgo,ambas 

polos de tecnologia, moda e turismo na Região Serrana do Estado; em Itaguaí e Angra 

dos Reis, municípios da Região da Costa Verde, e uma no município de Valença, 

antiga região cafeicultora. A Figura 01 ilustra o Sistema CEFET/RJ a partir de 2010. 

 
Figura 01- Sistema CEFET/RJ 
Fonte: http://www.cefet-rj.br/  

 
Essas unidades a partir de 2012 receberam a denominação de Campi. Nesses 

Campi são oferecidos cursos regulares de Ensino Médio Integrado, Educação 

Profissional Técnica, Cursos de Graduação, Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado e Doutorado), Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Cursos de 

Extensão.São desenvolvidos, também, programas e projetos na modalidade de 

educação a distância, além de projetos de extensão e pesquisa. 

Uma das diretrizes, que estruturou o Plano de Desenvolvimento Institucional 

do CEFET/RJ para o período 2010-2014, foi a Consolidação da atuação institucional 

em Sistema Multicampi: 

 
A consolidação da atuação institucional em Sistema Multicampi, ora 
entendida, demanda persistir em projetos viabilizadores de um modelo de 
gestão que dê conta da unidade na diversidade, garantindo a identidade da 
atuação do Centro nas diferentes realidades em que as Unidades de Ensino 

Sistema CEFET/RJ
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se circunscrevem. Além disso, haverá que se considerar, sempre, as 
exigências do padrão de excelência da educação tecnológica conquistado 
pelo Centro, padrão a ser alcançado, no processo de expansão, com atenção 
dirigida aos desafios locais. Tal consolidação exigirá que se discutam as 
condições de sustentabilidade do atendimento projetado, bem como os 
mecanismos próprios de desenvolvimento de cada Unidade de Ensino 
constituída (CEFET/RJ, 2010: 21).  

 

Está entre um dos objetivos da Consolidação da atuação institucional em 

Sistema Multicampi conferir identidade institucional a todas as Unidades de Ensino do 

CEFET/RJ. Tal objetivo tem como estratégia aperfeiçoar a gestão acadêmica e 

administrativa da Instituição como Sistema Multicampi, que, por sua vez, tem como 

uma de suas ações: adotar mecanismos de trocas de informações acadêmicas e 

administrativas entre o pessoal lotado nos diferentes Campi. Tal ação pode contribuir 

no que diz respeito à definição do papel do pedagogo na instituição, pois discutir, 

refletir e compartilhar com seus pares as ações que são e que devem ser 

desenvolvidas, assim como sua função e atribuições na sede e nos Campi, podem 

colaborar com o fortalecimento de sua identidade e prática profissional. 

Em dezembro de 2014, foi criado por uma pedagoga do CEFET/RJ um grupo 

denominado Fórum das Equipes Pedagógicas do CEFET/RJ. Esse grupo tem o intuito 

de colaborar na aproximação dos profissionais que atuam nas equipes pedagógicas 

multidisciplinares dos diferentes Campi do CEFET/RJ, promovendo reuniões e 

debates a respeito da atuação das equipes pedagógicas. O objetivo é que esses 

profissionais possam trocar experiências e articular ações que promovam a integração 

das equipes e fortaleçam o trabalho pedagógico desenvolvido na instituição. 

Percebe-se, assim, com a formação desse grupo, que há uma necessidade 

por parte dos profissionais que integram as equipes pedagógicas do CEFET/RJ de se 

articularem para partilhar suas experiências e realidades, para que possam fortalecer 

seu papel e identidade profissional dentro da instituição.    

De acordo com Libâneo (2006a: 866): 

 
É disto que trata a pedagogia: a mediação de saberes e modos de agir que 
promovam mudanças qualitativas no desenvolvimento e na aprendizagem 
das pessoas, objetivando ajudá-las a se constituírem como sujeitos, a 
melhorarem sua capacidade de ação e suas competências para viver e agir 
na sociedade e na comunidade. 

Segundo Pinto (2006), a partir dos anos de 1990, há uma tendência à 

desvalorização da formação dos especialistas de ensino. Os cursos de Pedagogia 

centralizam o currículo em torno da docência e secundarizam os campos de atuação 

do pedagogo que configuram sua identidade. Isso acontece em uma situação inversa 
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ao que ocorria anteriormente, pois a grade curricular do curso estava mais centrada 

nos campos específicos da Pedagogia escolar do que na docência, que era 

contemplada de forma secundária. Conforme o autor, essa tendência reforça a 

desvalorização da formação dos profissionais e a ocupação dos cargos de 

especialistas por sujeitos que não possuem necessariamente formação especializada 

na área pedagógica. Desqualificando, assim, os profissionais habilitados. 

O reconhecimento e valorização profissional, o trabalho em equipe e a 

possibilidade de tomar decisões e assumir responsabilidades possibilitam ao 

pedagogo a construção da sua identidade no trabalho e, consequentemente, da sua 

identidade profissional. A partir do momento em que profissionais não habilitados 

assumem a sua função, o pedagogo é desqualificado favorecendo, desse modo, uma 

imagem negativa a seu respeito no ambiente de trabalho e a indefinição de seu papel. 

Brabo e Souza (2006) relatam que, em pesquisa realizada por eles, sobre as 

atitudes e discursos de professores de Ciências diante da Pedagogia e da atuação 

dos pedagogos, os resultados das análises sugerem que uma significativa parcela de 

professores apresenta uma tendência atitudinal negativa em relação à Pedagogia e 

aos pedagogos e assinalam sinais da existência de uma possível representação social 

subjacente ao discurso dos entrevistados.  

Segundo os pesquisadores, caso realmente haja tais representações sociais, 

essas podem ser responsáveis pela criação e sustentação de conflitos funcionais 

entre professores e pedagogos e servir de entrave ao diálogo, à troca de ideias e ao 

trabalho em equipe, tão importantes no ambiente escolar.  

Assim como foi relatado por Brabo e Souza (2006), na pesquisa supracitada, 

uma tendência atitudinal negativa por parte dos professores com relação à Pedagogia 

e aos pedagogos pode também estar presente no ambiente de trabalho do CEFET/RJ. 

Dessa forma, torna-se necessário que se faça uma pesquisa a respeito das 

percepções dos docentes com relação ao papel dos pedagogos na instituição para 

que possíveis conflitos entre professores e pedagogos possam ser revelados e 

medidas preventivas possam ser tomadas. 

Para Garrido (2009), o trabalho do pedagogo, a quem a autora designa de 

professor-coordenador, é complexo e essencial, pois busca compreender a realidade 

escolar e seus desafios para construir alternativas adequadas a cada realidade, pois 

não há fórmulas prontas a serem reproduzidas: 
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O trabalho do professor-coordenador é fundamentalmente um trabalho de 
formação continuada em serviço. Ao subsidiar e organizar a reflexão dos 
professores sobre as razões que justificam suas opções pedagógicas e sobre 
as dificuldades que encontram para desenvolver seu trabalho, o professor-
coordenador está favorecendo a tomada de consciência dos professores 
sobre suas ações e o conhecimento sobre o contexto escolar em que atuam. 
Ao estimular o processo de tomada de consciência visando à proposição de 
alternativas para superar esses problemas e ao promover a constante 
retomada da atividade reflexiva, para readequar e aperfeiçoar as medidas 
implantadas, o professor-coordenador está propiciando condições para o 
desenvolvimento profissional dos participantes, tornando-os autores de suas 
próprias práticas (GARRIDO, 2009, p. 9). 

No entanto, a efetivação do papel do pedagogo, dentro da instituição, vai 

depender do reconhecimento, da intencionalidade e especificidade do trabalho 

pedagógico e das relações intersubjetivas entre os diferentes atores da comunidade 

escolar. 

 

1.3 QUESTÕES PROBLEMA 

 

O trabalho propõe reflexões sobre a identidade profissional do pedagogo no 

âmbito do CEFET/RJ e a possível ressignificação do seu papel. Nesse sentido, esta 

pesquisa apresenta as seguintes hipóteses e questões: 

Hipóteses: 

 H1: o papel do profissional de Pedagogia na Instituição é predominantemente 

de acompanhamento e orientação discente; 

 H2: a atuação do pedagogo é percebida na instituição como somente de 

acompanhamento pedagógico dos alunos; 

 H3: há diferença entre a percepção dos pedagogos e de outros profissionais 

com relação ao papel do profissional de Pedagogia; 

 H4: os docentes dos distintos segmentos (ensino médio, ensino técnico e 

graduação) diferem na percepção da atuação do profissional de Pedagogia; 

 H5: o pedagogo percebe resistência à sua atuação por parte de alguns 

docentes. 

Questões: 

 Qual o papel do pedagogo na Instituição para professores e coordenadores? 

 Como os docentes do CEFET/RJ percebem o pedagogo? 

 Como o pedagogo percebe o seu papel e sua auto-imagem? 
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 Há diferença na percepção dos docentes, dos distintos segmentos(ensino 

médio, técnico e graduação), com relação a atuação dos profissionais de 

pedagogia? 

 Como se articulam as ações do pedagogo e dos docentes no contexto 

educativo com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem? 

 Em que medida a atuação do pedagogo pode contribuir no desenvolvimento do 

Sistema CEFET/RJ?  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo desta pesquisa é refletir o papel do pedagogo no Sistema 

CEFET/RJ, no contexto da sua colaboração nos Campi Maracanã(sede), Angra dos 

Reis, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Itaguaí, Petrópolis e Valença. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar as ações e possíveis contribuições do pedagogo ao desenvolvimento 

do sistema CEFET/RJ. 

b. Pesquisar, no contexto bibliográfico, o papel do pedagogo no cenário 

internacional. 

c. Pesquisar a imagem (conceito) que o pedagogo tem de si.  

d. Pesquisar a imagem (conceito) do pedagogo junto aos docentes no CEFET/RJ. 

e. Pesquisar como se articulam ou como podem ser articuladas as ações do 

pedagogo e do docente no CEFET/RJ. 

f.  Propor ações que propiciem a ressignificação do papel do pedagogo no 

CEFET/RJ. 

 
1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Tendo em vista que, segundo Pascoal, Honorato e Albuquerque (2008); 

Libâneo (1999, 2006a, 2006b), Franco, Libâneo e Pimenta (2007); Garrido (2009); 

Gadotti (2004,2012) e Vasconcellos (2002), o pedagogo é o profissional qualificado 
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para lidar com as questões do processo ensino-aprendizagem na instituição de 

ensino, a presente pesquisa almeja fazer um estudo para refletir a contextualização 

do papel do pedagogo nas instituições de ensino, para depois  pesquisar o papel deste 

profissional e suas ações e contribuições nos Campi Angra dos Reis, Itaguaí, 

Maracanã, Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. 

Pretende-se, assim, propor ações capazes de contribuir para ressignificar o papel do 

profissional de Pedagogia no contexto do Sistema CEFET/RJ. 

Nesse sentido, a relevância do estudo está focada na oportunidade de se ter 

o papel do profissional de Pedagogia analisado no âmbito do CEFET/RJ. Assim como, 

pesquisar se esse profissional tem a oportunidade de desenvolver o seu trabalho em 

parceria com os docentes e colocar em prática ações que possam auxiliar na melhoria 

do processo ensino-aprendizagem. 

Do mesmo modo, a pesquisa será relevante também, por oportunizar a 

investigação de quais ações, possivelmente desenvolvidas pelos pedagogos, são 

realmente efetivas. Assim, abre-se a possibilidade de se compartilhar tais ações com 

outros Campi, com o propósito de colocá-las em prática em outros cursos.  

Dessa forma, atende-se a um dos objetivos da diretriz “Consolidação da 

atuação institucional em Sistema Multicampi” que estruturou o PDI 2010-2014 que é 

“adotar mecanismos de trocas de informações acadêmicas e administrativas entre o 

pessoal lotado nas diferentes Unidades”.  

Portanto, à medida que ações efetivas são partilhadas e desenvolvidas em 

todo Sistema CEFET/RJ, e mais alunos tenham a possibilidade de avançar no 

processo ensino-aprendizagem concluindo seus cursos, o CEFET/RJ terá maior 

probabilidade de cumprir com mais eficácia uma de suas responsabilidades sociais 

contidas no PDI, que é formar profissionais capazes de contribuir com o 

desenvolvimento da sociedade. 

Os estudos também poderão dar subsídios aos gestores de estabelecimentos 

de ensino na tomada de decisão no que diz respeito à implementação de políticas 

institucionais voltadas para questões do ensino-aprendizagem, colaborando assim, 

para o alcance das metas da instituição, na melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e no uso mais eficiente dos recursos públicos. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 
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Nesta pesquisa foi analisado e proposto a ressignificaçãodo papel do 

profissional de pedagogia envolvido nas questões do processo ensino-aprendizagem, 

assim como suas ações e contribuições no desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ. 

A pesquisa foi desenvolvida nos Campi do CEFET/RJ. Tendo em vista a 

variedade de atribuições e possibilidade de ações do pedagogo dentro da instituição, 

optou-se por delimitar o estudo às questões da identidade profissional do pedagogo, 

como ele se percebe enquanto profissional e como ele é percebido pela comunidade 

escolar. 

Dessa forma, para dar fundamentação à pesquisa, foi estudado o aporte 

teórico da Pedagogia e Identidade Profissional. 

 

1.7. ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

O estudo possui duas vertentes, uma teórica e outra empírica que, mesmo 

sendo distintas, complementam-se, conforme ilustra a Figura 02. 

 

 
Figura 02 - Estrutura Metodológica do Estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011) 
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A vertente teórica propôs-se a pesquisar o papel do pedagogo e a identidade 

profissional desse servidor no Brasil e no cenário internacional, tendo em vista sua 

formação. Assim como identificar que ações esse profissional desenvolve nas 

Instituições Ensino. Para dar embasamento teórico à pesquisa, foram estudados os 

seguintes assuntos: Pedagogia, Pedagogos e Identidade profissional. 

A vertente empírica, por meio de um estudo de caso, teve o propósito de 

identificar e coletar dados referentes à identidade profissional dos pedagogos do 

CEFET/RJ, às ações desenvolvidas por esses profissionais; em que medida as ações 

do profissional de Pedagogia podem contribuir no desenvolvimento do sistema 

CEFET/RJ; como os pedagogos percebem o seu papel e sua auto-imagem; como os 

docentes percebem o pedagogo e como se articulam as ações do pedagogo e dos 

docentes no contexto educativo com vistas à melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 

Essa vertente foi abordada por meio de entrevista semiestruturada com o 

Diretor Geral e por meio de aplicação de questionário aos gestores da área 

acadêmica, coordenadores de cursos, docentes e profissionais de Pedagogia.   

 

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está dividido em 5 capítulos, a saber: 

O primeiro capítulo refere-se à introdução com as considerações iniciais do 

estudo abordado, o qual apresenta uma breve análise da situação pesquisada, com 

suas delimitações e a descrição da situação-problema. Os objetivos, geral e 

específicos foram definidos e revelados numa relação direta com as questões 

problemas a que se pretenderam responder. Adicionalmente, foi discutida a relevância 

de se refletir o papel do pedagogo para o processo ensino-aprendizagem e exposta a 

delimitação do estudo às ações desse profissional que mais contribuem com o 

desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ. Este capítulo, apresenta também a estrutura 

metodológica e a organização do estudo. 

O segundo capítulo oferece a revisão da literatura técnico-científica que 

fundamentou a pesquisa sobre os seguintes temas: Pedagogia, Pedagogos e 

Identidade profissional, no Brasil e no cenário internacional 
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O terceiro capítulo apresenta o método e procedimentos utilizados ao longo 

do estudo para realização da vertente empírica, que foi desenvolvida por meio de um 

estudo de caso, através de entrevista semiestruturada com Diretor Geral e por meio 

de aplicação de questionáriosaos gestores da área acadêmica, aoscoordenadores de 

cursos, docentes e profissionais de Pedagogia.   

O quarto capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados com base 

nos objetivos e questões da pesquisa. 

No quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais, assim como a 

sugestão de estudos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

Esta seção tem o propósito de apresentar um estudo bibliométrico das obras 

científicas que estão relacionadas aos objetivos da pesquisa.  

O levantamento bibliométrico foi desenvolvido com base em pesquisas nas 

bases de periódicos Scopus, ISI Web of Science e SciELO, por se tratarem de fontes 

conceituadas academicamente e que abrangem todas as áreas do conhecimento. 

As bases foram acessadas no período de 23 de julho a 18 de setembro de 

2015, através do Portal de Periódicos da CAPES.Quanto ao recorte temporal, a 

pesquisa contemplou todos os anos que estavam disponíveis na base.O levantamento 

bibliométrico foi  baseado nas propostas de Costa(2010), sobre webbliomining 

(garimpagem de texto na rede web); Turbanetal. (2010), Goldschmidt& Passos (2005), 

Boente; Oliveira e Rosa (2006); Han, Kamber e Pei (2011),relacionadas ao método 
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KDD(Knowledge Discovery in Databases – Descoberta de Conhecimento em Bases 

de Dados).  

A apresentação dessa revisão foi estruturada em duas etapas: 

 Descrição do levantamento do material pesquisado; 

 Análise do material pesquisado. 

Segundo Costa (2005: 118), o webbliomining é um modelo que tem o objetivo 

de prover a um pesquisador recém-ingresso, em uma área de conhecimento, a 

triagem de um núcleo inicial de artigos para a sua pesquisa bibliográfica. Ainda 

segundo o autor, este modelo está na interseção entre a Bibliometria, Bibliomining e 

Webmetria e apresenta as seguintes etapas: 

  Definição da amostra da pesquisa; 

  Pesquisa na amostra, com as palavras-chave; 

  Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o 

tema; 

  Identificação dos autores com maior número de publicações; 

  Levantamento da cronologia da produção,identificando “ciclos de maior 

produção”; 

  Seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica.  

 

Esse núcleo contempla: 

  Os artigos mais relevantes; 

  Identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema; 

  Identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema; 

  Identificação dos textos mais relevantes em cada “ciclo de maior produção”.  

A área da tecnologia da informação, por conta de sua elevada evolução, tem 

oportunizado o armazenamento de grandes e várias bases de dados. Entretanto a 

análise desses dados seria tarefa árida sem o auxílio de ferramentas apropriadas 

(GOLDSCHMIDT&PASSOS, 2005). Nesse contexto, uma nova área denominada 

KDD – Knowledge Discovery in Databases (Descoberta de Conhecimento em Bases 

de Dados)–  vem despertando grande interesse junto às comunidades científica e 

industrial (BOENTE; OLIVEIRA; ROSA,2006). Goldschmidt& Passos (2005) apontam 
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que os processos de KDD surgiram sobre diversos nomes e apresentaram diferentes 

características. 

De acordo com Boente; Oliveira e Rosa (2006), o processo de KDD não se 

resume apenas à garimpagem de dados, sendo entendido como um método 

fundamental para promoção do conhecimento gerado a partir de bases de dados.   

A descoberta do conhecimento, com base em computador vem sendo 

efetivada desde a década de 60 e as técnicas foram ampliadas e aperfeiçoadas ao 

longo do tempo. O KDD é conhecido como um processo composto por três etapas 

operacionais: etapa de pré-processamento que compreende as funções que se 

relacionam à captação, à organização e ao tratamento de dados, cujo objetivo é 

preparar os dados para os algoritmos da etapa seguinte; etapa de Data Mining 

(Mineração de Dados) que realiza a busca efetiva de conhecimentos úteis no contexto 

proposto e a etapa de pós-processamento que abrange o tratamento do conhecimento 

obtido na etapa anterior (GOLDSCHMIDT& PASSOS, 2005). A Figura 03 ilustra as 

etapas do processo de KDD. 

 
Figura 03- Etapas do processo de KDD 
Fonte: adaptado de Steiner et al.(2006) 

 

Segundo Turban et al.(2004), é comum que haja confusão entre o conceito de 

KDD e o Data Mining. Os autores esclarecem que a mineração de dados é uma etapa 

do processo operacional de KDD e que recebeu esse nome devido à analogia entre a 

pesquisa de informação de valor em grandes bancos de dados e a garimpagem em 

busca de minérios preciosos. Para Han, Kamber e Pei (2011),o Data Mining consiste 

em um processo fundamental,no qual técnicas estatísticas e computacionais são 
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utilizadas para identificar padrões em grandes volumes de dados. Segundo tais 

autores, as tarefas de Data Mining podem ser classificadas em duas categorias com 

diferentes aplicações: descritivas (sumarização, análise de associações e 

segmentação) e preditivas (previsões e classificação). 

Goldschmidt&Passos (2005) afirmam que as atividades de KDD podem ser 

dispostas em três grandes grupos, conforme os seguintes apontamentos: 

 Desenvolvimento Tecnológico: esse item envolve todas as iniciativas de 

concepção, aprimoramento e desenvolvimento de algoritmos, ferramentas e 

tecnologias de apoio que podem ser usados na busca de novos conhecimentos 

de grandes bases de dados; 

 Execução de KDD: diz respeito às atividades envolvidas na busca efetiva de 

conhecimentos em bases de dados; 

 Aplicação de Resultados: as atividades se voltam para aplicação dos resultados 

no contexto em que foi realizado o processo de KDD. 

Como pode ser observado, tanto o modelo webbliomining quanto o processo 

KDD são significativamente importantes no processo de pesquisa acadêmica, pois 

ambos fazem uso de ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar e aprimorar 

a busca de dados e informações de valor que visem gerar novos conhecimentos. 

Nesse sentido,com o objetivo de selecionar artigos para enriquecer e compor 

um núcleo de partida atual e relevante para a pesquisa, esse levantamento 

bibliométrico, toma como apoio esses dois processos de mineração de fontes 

bibliográficas, baseados em ferramentas de acesso e busca por dados em bases 

qualificadas de periódicos, disponíveis online, através do portal de periódicos da 

CAPES. 

As palavras-chave que deram origem à busca foram definidas baseando-se 

nos objetivos e nas questões da pesquisa. Assim,os principais conceitos abordados 

pela pesquisa partem de dois temas centrais: Pedagogo e Identidade Profissional. 

Enquanto o primeiro tem a finalidade de localizar artigos mais abrangentes sobre o 

tema da pesquisa, o papel do pedagogo, o segundo visa encontrar artigos peculiares 

sobre a identidade profissional do pedagogo. Segue o detalhamento da pesquisa nas 

três bases. 

 

2.1.1 Pesquisa nas Bases Scopus, ISI Web of Science e SciELO 
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Para o desenvolvimento deste levantamento, com o objetivo de encontrar 

resultados mais consistentes para a pesquisa e focar nas suas questões objetivas, a 

busca foi restrita a artigos e utilizada a combinação das seguintes palavras-chave e 

conectivos: “pedagogue” OR “pedagogo”, AND “Professional identity”OR “identidade 

profissional”. 

O Quadro 01 ilustra o filtro utilizado para realizar a pesquisa nas três bases: 

SCOPUS, ISI Web of Science e SciELO e o número de artigos encontrados na 

pesquisa por base: 

Quadro 01 - Filtro utilizado na busca por palavras-chave nas bases SCOPUS, ISI Web of Science e 
SciELO e nº de artigos encontrados 

Conectors KeyWords/ Abstract/ Title 
Número de artigos 

encontradosSCOPUS 

Número de artigos 
encontrados 

ISI Web of Science 

Número de 
artigos 

encontrados 
SCIELO 

 “pedagogue” 

7 166 57 
OR “pedagogo” 

AND “Professional identity” 

OR “identidade profissional” 

2.1.1.1 Pesquisa com as palavras-chave na base SCOPUS 
 

Os dados apresentados a seguir são referentes à busca realizada com a 

combinação das referidas palavras-chave na base Scopus, onde foram encontrados 

7 artigos. 

O Quadro 02 ilustra a identificação dos periódicos com o número de artigos 

publicados e o critério Qualis1 de Engenharias III, Interdisciplinar e Educação: 

Quadro 02 -Periódicos dos artigos publicados na busca com as palavras-chave na base Scopus 

 

O Quadro 03 ilustra os autores, o número de artigos publicados, o ano de 

publicação desses artigos e o país de origem dos autores na busca com as palavras-

chave na base Scopus. 

                                                           
1 O levantamento do critério Qualis foi em realizado em setembro de 2015. 

 

 

Título do periódico 
Nº de 

artigos 

Qualis 
Engenharias 

III 

Qualis 
Interdisciplinar 

Qualis 
Educação 

Cadernos de Pesquisa 1 B3 A2 A1 

Educacion XX1  1 ---- ---- B1 

Journal of Architectural Education 1 ---- ----  

Nordic Studies in Education 1 ---- ---- ---- 

Pedagogika 1 ---- ---- ---- 

Professional Development in Education 1 ---- ---- ---- 

Social Sciences Pakistan 1 ---- ---- ---- 
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Quadro 03 - Autores e nº de artigos publicados na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Autores Número de artigos 
Ano Publicação 

doartigo 
País de origem dos 

autores 

Konopatskaya, Y.A. 
Abdrafikova, A.R. 
Yarmakeev, I.E.  

1 2015 Federação Russa 

Grigaliūnaitė, G. 1 2014 Lituânia 

Bøje, Jakob Ditlev 1 2012 Dinamarca 

Ben-Peretz, M., Kleeman, 
S., Reichenberg, R., 
Shimoni, S. 

1 2010 Israel 

Cazales, Zaira Navarrete 1 2008 México 

Riera I Romaní, Jordi; Civís I 
Zaragoza, Mireia 

1 2008 Espanha 

Webster, Helena 1 2007 Reino Unido 

Total de Artigos 7 

 

O Quadro 04 ilustra o levantamento da cronologia da produção científica com 

as palavras-chave na base Scopus. Percebe-se, nessa busca, que não houve ciclo de 

maior produção. 

 

Quadro 04 - Levantamento da cronologia na busca com as palavras-chave na base Scopus 
Ano Nº Artigos % do total de artigos 

2015 1 14,29% 

2014 1 14,29% 

2012 1 14,29% 

2010 1 14,29% 

2008 2 28,57 

2007 1 14,29% 

Total 7 100% 

 
 

A Figura 04 ilustra os dados relativos à distribuição de registros de artigos por 

ano de publicação. Dessa forma, é possível analisar se a produção científica no tema 

estudado tem evoluído em uma escala cronológica. Considerando os dados 

encontrados, por meio do filtro utilizado para refinar a pesquisa, o artigo mais antigo 

publicado na base Scopus faz referência ao ano de 2007. Percebe-se assim, que, 

nessa busca com os temas pedagogo e identidade profissional, não houve ciclo de 

produção mais marcante, pois foi publicado um artigo por ano apresentado, com 

exceção de 2008, ano em que foram publicados dois artigos sobre o referido assunto. 

http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56766072800&origin=resultslist&zone=contextBox
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56766072800&origin=resultslist&zone=contextBox
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56181323200&origin=resultslist&zone=contextBox
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56181323200&origin=resultslist&zone=contextBox
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?authorId=56278388000&origin=resultslist&zone=contextBox
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=51563763400&zone=
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6506947354&zone=
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55174963900&zone=
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55174963900&zone=
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12760787500&zone=
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56530573300&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/results/handle.url?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a400&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogy%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&sl=74&origin=resultsAnalyzer&txGid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a50&count=137&origin=resultsAnalyzer&zone=year&clickedLink=limit%20to&selectedYearClusterCategories=2015
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Figura 04 - Distribuição de Artigos por Ano de Publicação na busca com as palavras-chave na base 
Scopus 

 

2.1.1.2 Pesquisa com as palavras-chave na base ISI Web of Science 

 

Dando prosseguimento à busca, foram utilizados o mesmo filtro, conectores e 

combinação de palavras-chaves da base SCOPUS: “pedagogue” OR “ pedagogo”, 

AND “professional identity”, OR “identidade profissional”. O Quadro 05 ilustra o 

número de artigos encontrados na pesquisa com a combinação das palavras-chave. 

 
 
 
 

Quadro 05 -  Busca por palavras-chave nas bases ISI Web of Science  

Conectors KeyWords/ Abstract/ Title 
Número de artigos 

encontrados 

ISI Web of Science 

 “pedagogue” 

166 
OR “pedagogo” 

AND “professional identity” 

OR “identidade profissional” 

 

O Quadro 06 ilustra a identificação dos periódicos com maior número de 

artigos publicados e o critério Qualis2 de Engenharias III, Interdisciplinar e Educação. 

Os periódicos não selecionados continham apenas uma publicação. 

Quadro 06 - Número de artigos publicados por periódicos na base ISI Web of Science 

                                                           
2O levantamento do critério Qualis foi realizado em setembro de 2015. 

 

Título do periódico 
Nº de 

artigos 
Qualis 

Engenharias III 

Qualis 
Interdisciplinar 

Qualis 
Educação 

New Educational Review 08 ----- ----- ----- 

Zeitschrift Fur Padagogik  
 

08 ----- ----- ----- 

Strad 05 ----- ----- ----- 

Filosoficky Casopis 4 ----- ----- ----- 

Paedagogica Historica  
 

4 ----- A1 A2 
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O Quadro 07 ilustra a identificação dos autores com o maior número de artigos 

publicados, por ano de publicação do último artigo e o país de origem do autor. 

Quadro 07 - Número de artigos publicados por autor na base ISI Web of Science 

Autor 
Número de 

artigos 

Ano Publicação do 
último artigo País 

Emmerova, Ingrid 4 2012 Eslováquia 

Bonde, Hans 2 2015 Dinamarca 

Dobson, Stephen 2 2012 Noruega 

Sikorsky, N 2 2005 ---- 

 
O Quadro 08 ilustra o levantamento da cronologia e identifica o ciclo da 

evolução da produção científica sobre pedagogo e identidade profissional. Os dados 

apresentados sinalizam que, a partir de 2007, houve um maior número de produção 

científica nesse tema. 

Quadro 08 - Levantamento da cronologia e ciclo da produção com a combinação das palavras-chave 
na base ISI Web of Science 

Ano Nº Artigos Ano Nº Artigos 

2015 4 1994 1 

2014 8 1993 3 

2013 17 1992 4 

2012 9 1991 6 

2011 8 1990 2 

2010 13 1988 1 

2009 12 1987 2 

2008 12 1986 2 

2007 8 1985 1 

2005 6 1984 2 

2004 2 1983 1 

2003 4 1981 1 

2002 1 1979 1 

2001 2 1976 2 

2000 6 1975 3 

1999 1 1974 1 

1998 6 1970 1 

1997 4 1969 2 

1996 1 1962 1 

1995 4 1961 1 

Total de Artigos Publicados 166 

Bibliothequed’Humanisme Et Renaissance 3 ----- ----- ----- 

Journal of Research In Music Education 3 ----- ----- ----- 

Opera Quarterly 3 ----- ----- ----- 

Voprosy Psikhologi 3 ----- ----- ----- 

Clavier 2 ----- ----- ----- 

Educacion XX1  
 

2 ----- ----- B1 

Educational Philosophy And Theory 2 B1 B2 B1 

History of Education  
 

2 ----- ----- B1 

History of Education Childrens 
Literature 

 
 

2 ----- ----- B2 

International Journal of The History of Sport 2 ----- B4 ----- 

Journal of  Philosophy of Education 2 ----- ----- ----- 

Psikhologicheskii Zhurnal 2 ----- ----- ----- 

Revista Espanola de Pedagogia 2 ----- ----- ----- 

Voprosy Istorii 2 ----- ----- ----- 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/results/handle.url?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a400&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogy%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&sl=74&origin=resultsAnalyzer&txGid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a50&count=137&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName&clickedLink=limit%20to&selectedAuthorClusterCategories=35848772000
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/results/handle.url?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a400&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogy%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&sl=74&origin=resultsAnalyzer&txGid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a50&count=137&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName&clickedLink=limit%20to&selectedAuthorClusterCategories=35848772000
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/results/handle.url?sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&sid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a400&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogy%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29%29+AND+DOCTYPE%28ar%29&sl=74&origin=resultsAnalyzer&txGid=122D5AA38523304001C079D9F7491CF3.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a50&count=137&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName&clickedLink=limit%20to&selectedAuthorClusterCategories=35848772000


38 
 

 

A Figura 05 ilustra os dados referentes à distribuição de registros de artigos 

por ano de publicação. Considerando os dados analisados, o artigo mais antigo, 

publicado na base ISI Web of Science nessa pesquisa, faz referência ao ano de 1961. 

Percebe-se que houve um ciclo de produção mais significativo no período de 2007 a 

2015, pois 91 artigos foram publicados nesse período, o que representa 54,82% de 

toda publicação entre 1961 e 2015. 

 
Figura 05 - Distribuição de Artigos por Ano de Publicação com as palavras-chave na base ISI Web of 

Science 

 

2.1.1.3 Pesquisa com as palavras-chave na base SciELO 

No levantamento da base SciELO,foram utilizados o mesmo filtro, conectores 

e combinação de palavras-chave das bases Scopus e ISI Web of Science: 

“pedagogue” OR “pedagogo”AND “professional identity” OR  “identidade professional”. 

O Quadro 09 ilustra o número de artigos encontrados na pesquisa com a 

combinação das palavras-chave. 

Quadro 09 - Busca por palavras-chave nas bases Scielo 

Conectors KeyWords/ Abstract/ Title 
Número de artigos 

encontrados 
 SCIELO 

 “pedagogue” 

57 
OR “pedagogo” 

AND “professional identity” 

OR “identidade profissional” 

 

O Quadro 10 ilustra a identificação dos periódicos com maior número de 

artigos publicados e o critério Qualis3 de Engenharias III, Interdisciplinar e Educação. 

Os periódicos não selecionados continham apenas uma publicação. 

Quadro 10 - Número de artigos publicados por periódicos na base SciELO 

                                                           
3 O levantamento do critério Qualis foi em realizado em setembro de 2015. 

 

Nº Artigos; 1961 a 
1970; 5

Nº Artigos; 1974 a 
1983; 9

Nº Artigos; 1984; 2Nº Artigos; 1985; 1Nº Artigos; 1986; 2Nº Artigos; 1987; 2Nº Artigos; 1988; 1Nº Artigos; 1990; 2

Nº Artigos; 1991; 6
Nº Artigos; 1992; 4Nº Artigos; 1993; 3

Nº Artigos; 1994; 1

Nº Artigos; 1995; 4

Nº Artigos; 1996; 1

Nº Artigos; 1997; 4
Nº Artigos; 1998; 6

Nº Artigos; 1999; 1

Nº Artigos; 2000; 6

Nº Artigos; 2001; 2Nº Artigos; 2002; 1

Nº Artigos; 2003; 4
Nº Artigos; 2004; 2

Nº Artigos; 2005; 6
Nº Artigos; 2007; 8

Nº Artigos; 2008; 12Nº Artigos; 2009; 12Nº Artigos; 2010; 13

Nº Artigos; 2011; 8Nº Artigos; 2012; 9

Nº Artigos; 2013; 17

Nº Artigos; 2014; 8

Nº Artigos; 2015; 4

N
º 

d
e

 A
rt

ig
o

s

Ano de publicação

1961 a…
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O Quadro 11 ilustra a identificação dos autores com o maior número de artigos 

publicados, o ano de publicação do último artigo e o país de origem do autor. 

Quadro 11 - Autores com o maior número de artigos publicados na pesquisa na base Scielo 

Autores 
Número de 

artigos 
Ano Publicação do 

último artigo 
País 

Armando, Zambrano Leal. 4 2009 Colômbia 

Paola, Druille. 4 2011 Argentina 

Alejandro, Villalobos Claveria;  
Yenia,  Melo Hermosilla; 
Cristhian, Pérez Villalobos. 

2 2010 Chile 

Zaira Navarrete, Cazales 2 2008 México 

O Quadro 12 ilustra o levantamento da cronologia e identifica o ciclo da 

evolução da produção científica sobre pedagogo e identidade profissional, com o filtro 

utilizado na base SciELO. Os dados apresentados mostram que, a partir de 2006, 

houve um maior número de produção científica nesse tema. 

Quadro 12 - Levantamento da cronologia e ciclo da produção com a combinação das palavras-chave 
na base SciELO 

Ano Nº Artigos % de Artigos Publicados 

2015 2 3,51% 

2014 2 3,51% 

2013 6 10,53% 

2012 4 7,02% 

2011 7 12,28% 

2010 9 15,79% 

2009 7 12,28% 

2008 6 10,53 

2007 3 5,26% 

2006 4 7,02% 

2005 2 3,51% 

2003 1 1,75% 

1999 1 1,75% 

1998 1 1,75% 

1997 1 1,75% 

1986 1 1,75% 

Total de Artigos 
Publicados 

57 100% 

 

A Figura 06 ilustra os dados referentes à distribuição de registros de artigos 

por ano de publicação. Considerando os dados analisados, o artigo mais antigo 

Título do periódico 
Número 

de artigos 
Qualis 

Engenharias III 
Qualis Interdisciplinar 

Qualis 
Educação 

Educação em Revista 5 B5 A2 A1 

Educere 

 
 

4 ----- ----- B1 

Circe de clásicos y modernos 4 ----- ----- ----- 

Estudios pedagógicos 4 ------ B1 B1 

Educação & Sociedade 2 ----- A1 A1 

Revista Colombiana de 
Educación 

 
 

2 ----- ----- B4 

Revista Integra Educativa 2 ----- ----- ----- 

Revista História de la 
Educación Latino Americana 

2 ----- B5 B5 

Tabula Rasa 2 ----- B2 ----- 

Educação e Pesquisa 2 B2 A2 A1 

Perfiles Educativos 2 ----- B2 B3 

http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Armando,%20Zambrano%20Leal%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Paola,%20Druille%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Alejandro,%20Villalobos%20Claveria%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Yenia,%20Melo%20Hermosilla%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Cristhian,%20P%C3%A9rez%20Villalobos%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Zaira%20Navarrete,%20Cazales%22
javascript:%20add_filter('ta_cluster_educ--rev');
javascript:%20add_filter('ta_cluster_educere');
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-1724&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0705&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-3916&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-3916&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1997-4043&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0122-7238&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0122-7238&lng=en&nrm=iso
javascript:%20add_filter('ta_cluster_tabula-rasa');
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-9702&lng=en&nrm=iso
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publicado na base Scopus nessa pesquisa faz referência ao ano de 1986. Percebe-

se que houve um ciclo de produção mais significativo no período de 2006 a 2013, pois, 

46 artigos foram publicados nesse período, o que representa 80,71 % de toda 

publicação entre 1986 e 2013. 

 

Figura 06 - Distribuição de Artigos por Ano de Publicação com as palavras-chave na base SciELO 

 

 

 

2.1.2 Estatísticas da Pesquisa – Composição do “Núcleo de Partida” 

 

A Figura 07 ilustra o resumo da pesquisa nas bases Scopus, ISI Web of 

Science e SciELO. 
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Figura 07 - Resumo das Pesquisas nas bases SCOPUS, Web of Science e SciElo 

Fonte: adaptado de Matieli e Araujo(2014) 

Após a realização das buscas nas bases SCOPUS e Web of Science, foram 

encontrados 03 artigos em duplicidade, sendo, assim, descartados, permanecendo 

um total de 170 artigos das duas bases a serem analisados. A análise foi baseada nos 

quatro tipos de leitura propostos em Gil (2009), a leitura exploratória, seletiva, analítica 
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e interpretativa. Foi realizada, então, a princípio, uma leitura exploratória para verificar 

em que medida cada artigo interessava à pesquisa; em seguida, foi feita uma leitura 

seletiva, com base nos objetivos da pesquisa, para selecionar o material desejado.  

A partir da análise dos títulos e resumos dos 170 registros, foram selecionados 

oito artigos, considerados relevantes e aderentes ao estudo, em função de darem 

suporte e fundamentarem as questões e objetivos da pesquisa. Os demais artigos 

foram desconsiderados em razão de não apresentarem aderência e conhecimento 

necessárioe expressivo ao estudo. 

Nessa etapa, após a seleção dos oito artigos, foi realizada uma leitura 

analítica e interpretativa que tem, segundo Gil (2009), a finalidade de ordenar e 

resumir as informações, de forma que estas possam alcançar respostas ao problema 

de pesquisa e relacionar o que o autor da obra analisada afirma com relação ao 

problema para o qual se propõe uma solução. Objetivos específicos deste estudo. 

Quadro  13 ilustra a relação e dados dos 08 artigos que foram selecionados 

das bases Scopus e ISI Web of Science, tendo em vista o problema de pesquisa e os 

objetivos específicos deste estudo. 

Quadro 13 - Lista de artigos selecionados para o núcleo de partida das bases SCOPUS e ISI Web of 
Science 

Artigos da base Scopus 
e ISI Web of Science 

Autores 
Ano de 

publicação 
Periódico 

1  
Beliefs about teaching: Persistent or 
malleable? A longitudinal study of 
prospective student teachers' beliefs  

Lofstrom, Erika; Poom-
Valickis, Katrin 

2013 
Teaching And 
Teacher 
Education 

2  
Academization of Danish 
semiprofessionals: How and with 
what consequences? 

Bøje, J.D. 2012 
Nordic Studies 
in Education 

3  

The Social Pedagogue at School 
and Professionalising Prevention 
Processes in the Slovak School 
Environment  

Emmerova, Ingrid 2011 
New 
Educational 
Review 

4  
The Social Pedagogue at School 
and their Cooperation with Teachers 
in the Slovak Republic  

Emmerova, Ingrid 2010 
New 
Educational 
Review 

5  
Social Pedagogy in the Slovak 
Republic in Theory and Practice - 
Genesis and Present State  

Hroncova, Jolana 2010 
New 
Educational 
Review 

6  
The nature of social pedagogy: an 
excursion in Norwegian territory  

Stephens, Paul  
 

2009 
Child & Family 
Social Work 

7  
La pedagogía profesional del siglo 
XXI 

Riera I Romaní, Jordi; 
Civís I Zaragoza, Mireia 

2008 Educacion XXI 

8  
Proceso de construcción identitaria 
del pedagogo universitario en 
México  

Cazales, Zaira Navarrete 2008 
Cadernos de 
Pesquisa 

 

Após a seleção dos artigos nas bases Scopus e ISI Web of Science, foi 

realizada a análise na base SciELO onde foram encontrados 4 artigos presentes nas 

referidas bases que foram descartados, restando então 53 artigos para serem 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=4B6C2HDYyzAkE6hW46r&page=2&doc=18
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=4B6C2HDYyzAkE6hW46r&page=2&doc=18
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=4B6C2HDYyzAkE6hW46r&page=2&doc=18
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/record/display.url?eid=2-s2.0-84880231188&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22pedagogue%22&st2=%22pedagogo%22&searchTerms=%22pedagogo%22%3f%21%22*%24%22professional+identity%22%3f%21%22*%24%22identidade+profissional%22%3f%21%22*%24&sid=E5CA2C1B7794F501697BE1CF4AF10781.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=142&s=TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogo%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22professional+identity%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22identidade+profissional%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogue%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogo%5C%26quot%3B%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprofessional+identity%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bidentidade+profissional%5C%26quot%3B%29
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/record/display.url?eid=2-s2.0-84880231188&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22pedagogue%22&st2=%22pedagogo%22&searchTerms=%22pedagogo%22%3f%21%22*%24%22professional+identity%22%3f%21%22*%24%22identidade+profissional%22%3f%21%22*%24&sid=E5CA2C1B7794F501697BE1CF4AF10781.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=142&s=TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogo%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22professional+identity%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22identidade+profissional%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogue%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogo%5C%26quot%3B%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprofessional+identity%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bidentidade+profissional%5C%26quot%3B%29
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/record/display.url?eid=2-s2.0-84880231188&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22pedagogue%22&st2=%22pedagogo%22&searchTerms=%22pedagogo%22%3f%21%22*%24%22professional+identity%22%3f%21%22*%24%22identidade+profissional%22%3f%21%22*%24&sid=E5CA2C1B7794F501697BE1CF4AF10781.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=142&s=TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogo%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22professional+identity%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22identidade+profissional%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogue%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogo%5C%26quot%3B%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprofessional+identity%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bidentidade+profissional%5C%26quot%3B%29
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=25621450200&zone=
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.url?sourceId=20600195505&origin=resultslist
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.url?sourceId=20600195505&origin=resultslist
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=6&doc=52
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=6&doc=52
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=6&doc=52
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=6&doc=52
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=8&doc=74
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=8&doc=74
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=8&doc=74
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=8&doc=75
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=8&doc=75
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=8&doc=75
http://apps-webofknowledge.ez108.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1AiXXEAAAIfgIyDGScn&page=3&doc=62
http://apps-webofknowledge.ez108.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=1AiXXEAAAIfgIyDGScn&page=3&doc=62
javascript:;
javascript:;
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/record/display.url?eid=2-s2.0-70349814057&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22pedagogue%22&st2=%22pedagogo%22&searchTerms=%22pedagogo%22%3f%21%22*%24%22professional+identity%22%3f%21%22*%24%22identidade+profissional%22%3f%21%22*%24&sid=E5CA2C1B7794F501697BE1CF4AF10781.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=142&s=TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogo%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22professional+identity%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22identidade+profissional%22%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=3&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogue%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogo%5C%26quot%3B%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprofessional+identity%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bidentidade+profissional%5C%26quot%3B%29
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/record/display.url?eid=2-s2.0-70349814057&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22pedagogue%22&st2=%22pedagogo%22&searchTerms=%22pedagogo%22%3f%21%22*%24%22professional+identity%22%3f%21%22*%24%22identidade+profissional%22%3f%21%22*%24&sid=E5CA2C1B7794F501697BE1CF4AF10781.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=142&s=TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogue%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22pedagogo%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22professional+identity%22%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%22identidade+profissional%22%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=3&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogue%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bpedagogo%5C%26quot%3B%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprofessional+identity%5C%26quot%3B%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bidentidade+profissional%5C%26quot%3B%29
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=10&doc=98
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=10&doc=98
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=10&doc=98
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analisados. A análise também tomou como base os quatro tipos de leitura propostos 

por Gil (2009): a leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa. 

A partir da apreciação dos títulos e resumos dos 53 artigos, foram 

selecionados 9 artigos, considerados relevantes e aderentes ao estudo em questão. 

Assim como na análise das bases Scopus e Web of Science,após a seleção dos 9 

artigos,foi realizada a leitura analítica e interpretativa sugerida por Gil (2009). Os 

demais artigos foram desconsiderados em função da falta de aderência à pesquisa e 

conhecimento necessário e expressivo ao estudo. 

O Quadro 14 ilustra a relação e dados dos 9 artigos que foram selecionados 

tendo em vista as questões problemas e os objetivos específicos da pesquisa.  

Quadro 14 -  Lista de artigos selecionados para o núcleo de partida da base SciELO 

Artigos da base SciELO Autores 
Ano de 

publicação 
Periódico 

1  Formar em pedagogía: Sí, ¿pero 
cómo?  

Houssaye,Jean 2014 
Estudios 
Pedagógicos 
(Valdivia) 

2  

Gestão escolar e formação do 
pedagogo: relações e implicações a 
partir da análise de projetos político-
pedagógicos de universidades 
públicas  

Barbosa, Andrea Haddad; 
Abdian, Graziela Zambão 

2013 
Educação em 
Revista 

3  Sérgio Niza: um aguerrido pedagogo 
português  

Aquino, Julio Groppa 
 

2013 
Educação e 
Pesquisa 

4  Pedagogia: concepções e práticas 
em transformação 

Paula, E. Mª A.Teixeira de; 
Machado, É. R. 

2009 
Educação em 
Revista 

5  
O olhar da Comissão Assessora de 
Avaliação sobre o ENADE da área 
de Pedagogia – 2005 

Bordas, Merion C. et al 2008 Avaliação 

6  

Construcción de una identidad 
profesional: los pedagogos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Universidad 
Veracruzana 

Cazales, Z. N.  2008 RMIE; 

7  O Orientador Educacional no Brasil 
Pascoal, Miriam; Honorato, 
Eliane C.; 
 Albuquerque, Fabiana A. de. 

2008 
Educação em 
Revista 

8  
Formação de profissionais da 
educação no Brasil: o curso de 
pedagogia em questão 

Scheibe, Leda; Aguiar, 
Márcia Ângela  

1999 
Educação & 
Sociedade 

9  
O pedagogo, o curso e o mercado 
de trabalho, na percepção de 
egressos da UFPR  

Machado, Evelcy Monteiro 1986 
Educação em 
Revista 

 

Após a busca nas bases escolhidas utilizando as palavras-chave, obteve-se 

um levantamento quantitativo e qualitativo por meio da análise e seleção dos artigos 

aderentes ao tema pesquisado para compor, conforme sugere Costa (2010), o “núcleo 

de partida”. Segundo o referido autor, o “núcleo de partida” deve contemplar os artigos 

mais relevantes, a identificação dos primeiros e últimos autores a escreverem sobre o 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052014000200016&lang=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052014000200016&lang=pt
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Jean,%20Houssaye%22
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=2&doc=15
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=2&doc=15
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=2&doc=15
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=2&doc=15
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=4D1hZ65WKfNENwnWz58&page=2&doc=15
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022013000300015&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022013000300015&lang=pt
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Julio%20Groppa,%20Aquino%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Erc%C3%ADlia%20Maria%20Angeli%20Teixeira%20de,%20Paula%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22%C3%89rico%20Ribas,%20Machado%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Merion%20Campos,%20Bordas%22
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662008000100007&lang=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662008000100007&lang=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662008000100007&lang=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662008000100007&lang=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662008000100007&lang=pt
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Zaira,%20Navarrete%20Cazales%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Miriam,%20Pascoal%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Eliane%20Costa,%20Honorato%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Fabiana%20Aparecida%20de,%20Albuquerque%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Leda,%20Scheibe%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22M%C3%A1rcia%20%C3%82ngela,%20Aguiar%22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40601986000100003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40601986000100003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40601986000100003&lang=pt
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Evelcy%20Monteiro,%20Machado%22
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tema e a identificação dos textos mais relevantes em cada “ciclo de maior produção”. 

Seguem os dados referentes ao “núcleo de partida”: 

O Quadro 15 ilustra o total de 17 artigos selecionados para compor o “núcleo 

de partida” da pesquisa. Oito registros das bases Scopus e ISI Web of Science e nove 

da base SciELO, assim como, os autores, o ano de publicação, do mais antigo para o 

mais recente, e os periódicos em que foram publicados. 

Quadro 15 - Lista de artigos selecionados para compor o “núcleo de partida” da pesquisa 
Artigos selecionados para o 

“núcleo de partida” 
Autor 

Ano de 
publicação 

Periódico 

1.  
O pedagogo, o curso e o mercado de 
trabalho na percepção de egressos 
da UFPR  

Machado, Evelcy Monteiro 1986 
Educação em 
Revista 

2.  Formação de profissionais da 
educação no Brasil: o curso de 
pedagogia em questão 

Scheibe, Leda;  Aguiar, 
Márcia Ângela, .  

1999 
Educação & 
Sociedade 

3.  Construcción de una identidad 
profesional: los pedagogos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Universidad 
Veracruzana 

Cazales, Zaira Navarrete 2008 RMIE 

4.  Proceso de construcción identitaria 
del pedagogo universitário en México 

Cazales, Zaira Navarrete  2008 
Cadernos de 
Pesquisa 

5.  La pedagogía profesional del siglo 
XXI  

Riera, Iromaní, J. 
Civís, I Zaragoza, M.. 

2008 
Educacion 
XX1 

6.  
O Orientador Educacional no Brasil 

Pascoal ,Miriam; Honorato, 
E. Costa; 
Albuquerque, Fabiana A. De,  

2008 
Educação em 
Revista 

7.  O olhar da Comissão Assessora de 
Avaliação sobre o ENADE da área de 
Pedagogia - 2005 

Bordas, Merion C. et al 2008 
Avaliação 
(Campinas) 

8.  The nature of social pedagogy: an 
excursion in Norwegian territory  
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O Quadro 16 ilustra a identificação dos periódicos, o número de artigos 

selecionados por periódicos para o “núcleo de partida” e o critério Qualis4 de 

Engenharias III, Interdisciplinar e Educação.  

Quadro 16 - Identificação dos periódicos, o número de artigos e o critério Qualis4para compor o 
“núcleo de partida” da pesquisa 

 

O Quadro 17 ilustra o levantamento da cronologia e identifica o ciclo da 

evolução da produção científica sobre pedagogo e identidade profissional no “núcleo 

de partida”. Os dados revelam que, a partir de 2008, houve um maior número de 

produção científica nesses temas e que 47% dos artigos do “núcleo de partida” foram 

publicados no período de 2010 a 2014, o que caracteriza a atualidade do assunto em 

questão, considerando que a presente pesquisa realiza-se entre os anos de 2015 e 

2016. 

 

 

 

 

Quadro 17 - Levantamento da cronologia e ciclo da produção no “núcleo de partida” 

Ano Nº Artigos % de artigos publicados 
2014 1 5,8% 

47% 
2013 3 17,64% 

2012 1 5,8% 

2011 1 5,8% 

2010 2 12% 

2009 2 12% 
41,4% 

2008 5 29,41% 

                                                           
4 O levantamento do critério Qualis foi em realizado em setembro de 2015. 

 

Título do periódico 
Número de 

artigos 

Qualis 
Engenharias 

III 

Qualis 
Interdisciplinar 

Qualis 
Educação 

New Educational Review 3 ------ ------ ------ 

Educação em Revista 4 B5 A2 A1 

Educação e Pesquisa 1 B2 A2 A1 

Cadernos de Pesquisa 2 B3 A2 A1 

Estudios Pedagógicos 1 ------ B1 B1 

Teaching And Teacher 

Education 
1 ------ ------ A1 

Educacion XX1 1 ------ ------ B1 

Nordic Studies in Education 1 ------ ------ ------ 

Educação & Sociedade 1 ------ A1 A1 

Avaliação (Campinas) 1 B5 B2 A1 

RMIE 1 ------ ------ ------ 

Total: 17 04 06 08 

javascript:%20add_filter('ta_cluster_educ--rev');
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-9702&lng=en&nrm=iso
javascript:;
javascript:;
http://www-scopus-com.ez108.periodicos.capes.gov.br/source/sourceInfo.url?sourceId=20600195505&origin=resultslist
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1999 1 5,8% 
11,6% 

1986 1 5,8% 

Total de Artigos 
Publicados 

17 100% 

 

O Quadro 17 também ilustra os dados referentes à distribuição de registros 

de artigos por ano de publicação. Analisando os dados, o artigo mais antigo 

selecionado para o “núcleo de partida” da pesquisa foi publicado no ano de 1986 e o 

mais atual foi em 2014. Percebe-se que houve um pico de produção mais expressivo 

nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2013, pois, dos artigos escolhidos, 12 foram 

publicados nesses anos, o que equivale a 70,58 % de toda publicação selecionada 

entre 1986 e 2014. 

Após a composição do “núcleo de partida”,foram realizadas também consultas 

a bancos de teses, de dissertações e bibliotecas. Dessa forma, foram acrescentados 

aos artigos, alguns livros, teses, dissertações, documentos eletrônicos, artigos de 

encontros científicos, além de outros artigos relevantes ao tema da pesquisa. 

A distribuição das referências por tipo de fonte e por ano de publicação pode 

ser observada nos Quadros 18 e 19 respectivamente. 

Quadro 18- Quantidade de referências por tipo de fonte 
Tipo de fonte Nº de referências % em relação ao total 

Artigos Científicos 40 43,4% 

Artigos de Encontros Científicos 3 3,2 

Documentos eletrônicos 20 22% 

Livros 24 26% 

Teses e Dissertações 5 5,4 

Total 92 100% 

 

Quadro 19 - Número de referências por ano de publicação 

Ano de publicação Nº de referências % em relação ao total 
Até 1995 9 10% 

1996 – 2000 8 9%% 

2001 – 2005 10 11% 

2006 – 2010 34 37% 

2011 – 2015 31 33% 

Total 92 100% 

 
 

 

2.2. PEDAGOGIA 

 

2.2.1 A Pedagogia no Brasil 
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O Curso de Pedagogia passou por diversas transformações, desde sua 

criação até a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 

2006). A história do Curso perpassa por diferentes políticas públicas de educação, 

decretos e leis e é permeada por conflitos, avanços e retrocessos. Nesse sentido, o 

papel do pedagogo é influenciado por diferentes fatores, incluindo, a própria formação 

no Curso de Pedagogia. Assim, para que se possa compreender como a história do 

Curso de Pedagogia no Brasil influenciou e influencia no processo de construção da 

identidade profissional dos pedagogos, é necessário que se retomem alguns aspectos 

dessas mudanças. 

Machado (1986), em pesquisa realizada sobre a percepção dos egressos do 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná–UFPR, com relação ao 

curso e ao mercado de trabalho,destaca os aspectos mais significativos da evolução 

do curso, desde sua criação, até o início da década de 1980. A autora aponta alguns 

dos motivos pelos quais o problema da indefinição das funções do pedagogo, a 

dicotomia da formação do professor e do técnico e a distância entre a teoria e a prática 

permanecem ao longo do tempo. 

Segundo a autora, nos anos 1980, o Sistema Educacional Brasileiro estava 

sendo avaliado, refletido e debatido por educadores, estudantes, legisladores e a 

comunidade com o objetivo de se encontrarem propostas de solução para os graves 

problemas que o acometiam, tais como: a importação de modelos e soluções externas 

à realidade brasileira, assim como as decisões impostas, que não correspondiam às 

necessidades da sociedade.  

A preocupação com a formação de recursos humanos para a educação, 

direcionada tanto aos indivíduos quanto à sociedade, foi na década de 1980, um dos 

assuntos frequentes nos debates, dos quais o Curso de Pedagogia participou 

ativamente, através de seus representantes, caracterizando uma inovação na história 

do curso supracitado (MACHADO, 1986).  

Nesse contexto, com relação à percepção dos egressos nos anos de 1980 e 

1981 quanto ao Curso de Pedagogia da UFPR e ao mercado de trabalho, a autora 

tece as seguintes considerações: 

 A dicotomia teoria e prática interfere negativamente na atuação 

profissional e imagem do pedagogo; 
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 Desde a criação do curso, permanece a indefinição das funções do 

pedagogo e de seu mercado de trabalho; 

 O mercado de trabalho pedagógico no qual os egressos participantes 

desta pesquisa encontraram, não correspondia às habilitações ofertadas 

pelo curso; 

 As mudanças ocorridas, resultantes das legislações, não resolveram os 

problemas destacados como importantes para a formação dos 

profissionais de educação; 

 A ênfase profissionalizante é insuficiente para desenvolver no aluno o 

processo particular de profissionalização necessárias ao mercado de 

trabalho (MACHADO, 1986:31). 

Scheibe e Aguiar (1999) relatam que o curso de Pedagogia foi criado no Brasil 

pelo Decreto lei nº1190 de 1939, quando a Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil foi organizada. O curso surgiu em função da preocupação com 

a formação de docentes para a escola secundária.  

A Faculdade Nacional de Filosofia tinha a incumbência de formar bacharéis e 

licenciados em várias áreas, entre elas a pedagógica, seguindo o esquema conhecido 

como "3+1". Nesse esquema, formava-se o bacharel nos primeiros três anos do curso 

e com mais um ano,concluído o curso de didática, formava-se o licenciado. Como 

bacharel, o pedagogo poderia ocupar cargo de técnico de educação, do Ministério de 

Educação, campo profissional muito vago. Como licenciado, seu campo de trabalho 

principal era o curso normal. Esse modelo atravessou pequenas mudanças em 1962, 

com a inclusão de novas disciplinas no curso e permaneceu assim até o ano de 1969 

quando foi reorganizado (SCHEIBE; AGUIAR,1999). 

Machado (1986) destaca que o modelo “3+1” formava o técnico em três anos, 

sem funções definidas, técnico em generalidades, e ,com mais um ano, o professor 

para as escolas normais. 

Para Silva (2006), havia uma clara separação entre as disciplinas do 

bacharelado e as da licenciatura, pois o bacharel em Pedagogia era formado para 

ocupar cargos técnicos da educação, enquanto o licenciado era destinado à docência. 

Isso provocava uma separação, como se os dois não fossem dependentes um do 

outro. O curso de Didática foi restringido à forma de ensinar a se dar aulas. Segundo 

a autora, possivelmente tenha surgido daí a origem da dicotomia teoria versus prática. 
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O modelo “3+1” prevaleceu até 1941 quando, através do Decreto de Lei nº 

3.454, de julho de 1941, as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras foram proibidas 

de realizar simultaneamente o curso de Didática com qualquer dos cursos de 

bacharelado (SAVIANI, 2008). 

Conforme Silva (2006), o curso de Pedagogia, desde a época de sua criação, 

apresentava lacunas quanto à sua identidade. Não era possível perceber a extensão 

do campo de atuação do pedagogo. O que se percebia era que ao licenciado cabia a 

atuação em sala de aula e ao bacharel as funções técnicas, no Ministério da 

Educação, possivelmente funções como inspeção (existente desde o século XIX), 

coordenação pedagógica, organização burocrática do sistema de ensino, além de 

outras funções. 

Em 1961, foi aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei 4.024/61 de Diretrizes 

e Bases. Em decorrência dessa aprovação, o CFE–Conselho Federal de Educação 

viu a necessidade de implementar “currículos mínimos” para vários cursos, dentre os 

quais o de Pedagogia. Sendo assim, em 1962, o CFE aprovou o Parecer nº 251, de 

autoria do Conselheiro Valnir Chagas, que fazia algumas alterações no currículo do 

referido curso (SILVA, 2006). 

Apesar das modificações, o Parecer de 1962 ainda não identificava com 

precisão o profissional a que se referia: o pedagogo. O Parecer estabelecia “[...] que 

o curso de pedagogia destinava-se à formação do ‘técnico em educação’ e do 

professor de disciplinas pedagógicas do curso normal, através do bacharelado e da 

licenciatura, respectivamente [...]” (SILVA, 2006, p. 16).  

Silva (2006) relata que o texto do parecer 251/62 tece considerações sobre a 

indefinição do curso, fazendo referência à polêmica quanto à sua manutenção ou 

extinção e também alusão à tendência de, no futuro, a formação do professor primário 

ser em nível superior e a dos especialistas em educação em nível de pós-graduação, 

hipótese que levaria à extinção o Curso de Pedagogia. 

À época do parecer 251/62, tanto o campo de atuação do bacharel quanto o 

do licenciado em Pedagogia não estavam bem definidos, tendo em vista que muitos 

profissionais não formados nessa área foram assumindo o trabalho reservado aos 

licenciados (SILVA, 2006). 

A Lei da Reforma Universitária nº 5.540, de 1968, que fixava normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média, oportunizava à graduação em Pedagogia o oferecimento das seguintes 
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habilitações: Supervisão, Orientação, Administração e Inspeção Educacional, assim 

como outras especialidades necessárias ao desenvolvimento nacional e às 

peculiaridades do mercado de trabalho (BRASIL, 1968). 

Scheibe e Aguiar (1999) relatam que, após 1969, o curso de Pedagogia foi 

reorganizado, sendo então abolida a diferenciação entre bacharelado e licenciatura, e 

criadas as "habilitações", cumprindo o que acabava de definir a lei nº5540/68”. 

Enquanto a Lei nº 5.540, de 1968, permitia ao curso de Pedagogia a 

possibilidade de oferecer as habilitações de especialistas, o Parecer CFE n° 252/69, 

incorporado à Resolução CFE nº 2/69, determinava que a formação de professores 

para o ensino normal e de especialistas para as atividades de orientação, supervisão, 

administração e inspeção, fosse realizada no curso de graduação em Pedagogia 

(SCHEIBE E AGUIAR, 1999). 

O curso de pedagogia passou então a formar, principalmente, os 

denominados “especialistas”, continuando a ofertar, agora, na forma de habilitação, a 

licenciatura “Ensino das disciplinas e atividades práticas dos cursos normais”, com 

possibilidade também de uma formação alternativa para a docência nos primeiros 

anos do ensino fundamental (SCHEIBE; AGUIAR, 1999). 

Na percepção de Silva (2006), o parecer nº. 252/69 colaborou para o desgaste 

do curso, tendo em vista a definição do campo de trabalho do pedagogo e a 

diversidade de especialidades ofertada. Conforme a autora, o mercado de trabalho 

não dava conta de absorver tantos especialistas formados pelo Curso de Pedagogia. 

Segundo Pinto (2006), conforme os cursos de Pedagogia eram reorganizados 

pelo Parecer 252/69, indagações surgiam quanto à nova estrutura curricular e quanto 

à suposta neutralidade com que se pretendia explicar o caráter técnico da Educação. 

De maneira análoga, denunciava-se o desempenho dos especialistas de ensino por 

não ser neutro e ocultar seu sentido político.  

Destarte, no decorrer das décadas seguintes, as maiores críticas foram 

direcionadas às habilitações do curso. Tais críticas eram decorrentes da fragmentação 

do trabalho do pedagogo na escola, em função das diferentes habilitações. Ainda 

conforme Pinto (2006), essas críticas foram superdimensionadas e contribuíram para 

tirar do pedagogo o direito de ser o especialista da área educacional.  

Para Pinto (2006), uma das maiores mudanças no Curso de Pedagogia foi o 

fim da diferenciação entre bacharelado e licenciatura, pois: 
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Desde sua criação em 1939, o curso contempla o preparo dos profissionais 
para o exercício da docência, assim como para os campos específicos de 
atuação do pedagogo. Porém, sua grade curricular esteve sempre mais 
centrada nesses campos específicos da pedagogia escolar e não na 
docência, que sempre apareceu de modo secundário. Atualmente ocorre uma 
situação inversa: os cursos centralizam o currículo em torno da docência e 
secundarizam os campos de atuação do pedagogo que configuram sua 
identidade (PINTO, 2006: 12). 

 

No mesmo sentido, Cruz (2009), relata em sua pesquisa com “pedagogos 

primordiais” que embora esses questionem a formação do especialista e a 

fragmentação na divisão do trabalho escolar, tais profissionais também esclarecem 

que as habilitações colaboraram para determinar melhor o papel a ser exercido pelo 

pedagogo, tendo em vista que a identidade tem sido continuamente contestada. 

Nesse contexto, Cruz (2009) também explana que as discussões sobre as 

habilitações, no Curso de Pedagogia, quanto a abolir, manter ou reformular,foram de 

difícil consenso, principalmente as provocadas na década de 1980 pelo movimento 

dos educadores. Segundo a autora, esses questionamentos fizeram do debate uma 

luta e influenciaram as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, aprovadas 

em abril de 2006.  

Com relação às Diretrizes Curriculares, de acordo com Cruz (2009:1197), os 

dados analisados em seu estudo apontam três pontos representativos: “o afastamento 

da teoria, o não-lugar das habilitações e a docência como base de formação”. Nesse 

sentido, para os entrevistados, a perda da consistência teórica, pode ser acentuada, 

tendo em vista a variedade de aspectos formativos que passou a vigorar no curso. 

Quanto às habilitações, o seu fim não representa o problema em si, mas a formação 

que dará ao pedagogo subsídios para atuar além da sala de aula.  Pois, “[...]ser 

pedagogo requer fazer pedagogia, ou seja, teorizar sobre a educação, projetar, 

implementar, acompanhar e avaliar processos educacionais em diferentes contextos” 

(CRUZ , 2009:1197). 

Os depoentes na pesquisa de Cruz (2009) questionam se é possível a 

docência, na concepção das novas Diretrizes, envolver o fazer pedagógico nas suas 

diferentes abrangências. Ainda segundo os depoentes, a docência como base de 

formação não pode deixar a própria pedagogia em segundo plano, pois o problema 

não está na docência ser ou não o fundamento principal do curso, mas no risco do 

distanciamento do estudo da própria pedagogia.  

Predomina entre os entrevistados a tendência de compreender a Pedagogia 
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como fundamento de teorização da educação o que, segundo Cruz (2009), é 

suficiente para lhe conferir um saber próprio. Contudo, sob o ponto de vista dos 

entrevistados, tal base de teorização, ao se apoiar em saberes plurais, não pode 

negar a sua própria unidade teórica, nem se satisfazer com a generalização. 

Nesse contexto, Libâneo (2006b) esclarece que, a partir dos anos 1980, ano 

em que foi realizada a I CBE –Conferência Brasileira de Educação e criado o Comitê 

Pró-Formação do Educador,foi gerada uma corrente, no campo da educação, de 

concepção sociologizante. Tal corrente,cuja fundamentação teórica estava na teoria 

da divisão social e técnica do trabalho do marxismo, foi acolhida e encampada por 

movimentos organizados de intelectuais da educação. A tese central desse 

movimento – “a docência constitui a base da identidade profissional de todo educador” 

– foi coroada como lema da ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (LIBÂNEO, 2006a:854). 

Dessa forma, a organização do trabalho nas escolas passou a ser analisada 

enquanto trabalho dividido, fragmentado, colocando em lados opostos duas 

categorias de profissionais, uma que pensava, os especialistas, e outra que 

executava, os professores. Conforme o referido autor, a ANFOPE defendeu o tema e 

acabou por propagá-lo entre os educadores, entretanto isso se deu de forma acrítica, 

pois os fundamentos da tese foram raramente explicados (LIBÂNEO, 2006a). 

Ainda segundo Libâneo (2006a; 2006b), houve uma união de interesses entre 

os participantes e partidários da  ANFOPE e as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação. O interesse estava centrado em torno da eliminação das habilitações e da 

fragmentação do trabalho pedagógico,transformando, assim, todos os profissionais da 

escola em professores. Isso importaria em significativa redução de custos, pois não 

teriam de contratar coordenadores pedagógicos graduados com salários 

diferenciados.  

O autor então deduz que, a partir daí “houve uma associação entre o 

sociologismo e o tecnicismo da qual resultou o simplismo da legislação educacional, 

hoje expresso na Resolução do CNE” n. 1, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre 

as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia (LIBÂNEO, 2006b: 10). 

Silva (2006) expõe que a ANFOPE, em seu IX Encontro Nacional, realizado 

em Campinas em 1998, redigiu um documento denominado “Proposta de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação”. 

O documento tinha, entre suas indicações, a superação da fragmentação existente 

http://anfope.spaceblog.com.br/
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entre as habilitações, assim como da oposição existente entre pedagogos e os demais 

licenciados. Segundo a autora, o documento foi bem recebido pela comunidade 

acadêmica, pois a proposta era abrangente e contemplava tanto as funções do curso 

(da época,1998), como também a possibilidade de atuação do pedagogo. 

Dessa forma, a CEEP – Comissão de Especialistas em Ensino de Pedagogia, 

após analisar algumas propostas, em maio de 1999, elaborou o documento “Proposta 

de Diretrizes Curriculares” para o curso de Pedagogia. O documento datado de 06 de 

maio de 1999, assim definia o perfil do pedagogo:  

 

Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de 
sistemas,unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do 
conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base 
obrigatória de sua formação e identidade profissional. 
 
Áreas de atuação profissional: 

 Docência na educação infantil, nas séries iniciais do ensino 
fundamental e nas disciplinas da formação pedagógica do nível 
médio. 
 

O Pedagogo poderá atuar, ainda: 

 Na organização de sistemas, unidades, projetos e experiências 
educacionais escolares e não-escolares; 

 Na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do 
campo educacional; 

 Nas áreas emergentes do campo educacional. 
(BRASIL, 1999:1). 

 
 

O perfil e as áreas de atuação do pedagogo da Proposta de Diretrizes 

Curriculares da Comissão de Especialistas em Ensino de Pedagogia de 1999 

assemelham-se muito ao perfil do pedagogo descrito nas Diretrizes Curriculares para 

o Curso de Pedagogia, de 2006.  

Em ambos os documentos,a docência é a base do trabalho desse 

profissional,e não há, segundo Libâneo (2006a:846), “[...] uma mínima divisão técnica 

do trabalho, necessária em qualquer âmbito científico ou profissional, sem o que a 

prática profissional pode tornar-se inconsistente e sem qualidade” (LIBÂNEO, 

2006a:846). 

Libâneo (2006a), em análise crítica à Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio 

de 2006 que institui as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, discorre 

que:  
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O conteúdo da Resolução do CNE expressa uma visão estreita da ciência 
pedagógica, resultado de um equívoco teórico sem precedentes na tradição 
da investigação teórica da área, a subsunção da pedagogia na docência, 
reduzindo a essencialidade dos processos formativos a uma das dimensões 
do trabalho pedagógico. Esse posicionamento nega toda a tradição teórica e 
a estrutura lógico-conceitual da ciência pedagógica produzida desde Herbart, 
passando por Dilthey, Durkheim, Dewey até autores contemporâneos de 
vários matizes teóricos. Como já mencionado,a insuficiência epistemológica, 
decorrente da ausência de uma conceituação clara do campo teórico da 
pedagogia, originou uma Resolução cheia de imprecisões acerca da natureza 
da atividade pedagógica, do campo científico da pedagogia e seu objeto, das 
relações entre ação educativa e ação docente, entre atividade pedagógica e 
atividade administrativa, comprometendo todo o arcabouço lógico e teórico 
da Resolução (LIBÂNEO, 2006a: 849). 

 

Ainda conforme o autor supracitado, a Pedagogia possui três dimensões; a 

dimensão epistemológica, que é construída pela reflexão crítica das práticas que 

permeiam as ações pedagógicas cotidianas; a dimensão prática, que é o modo de agir 

pedagógico articulando saberes e fazeres pedagógicos; e a dimensão disciplinar que 

diz respeito tanto aos saberes compreendidos pelo exercício da ciência pedagógica 

sobre as práticas, quanto aos saberes teóricos e as reivindicações postas pela 

sociedade com relação à finalidade formativa dos sujeitos. A Pedagogia, por ser 

desprezada em sua dimensão epistemológica, fica limitada à dimensão metodológica 

e procedimental. Tal fato torna difícil a compreensão e a construção da identidade 

profissional do pedagogo,seja ele professor ou especialista (LIBÂNEO, 2006a). 

Segundo Borda et al. (2008), um paradoxo se estabelece no cenário 

educacional. Enquanto o debate dos educadores e das entidades representativas 

sobre a identidade da Pedagogia era fortalecido, no final do século XX, o movimento 

de diversificação curricular aumentou, chegando em 2001, a vinte e quatro diferentes 

ofertas de Cursos de Pedagogia, com distintas denominações/habilitações.  

Ainda conforme as autoras, é crescente também a diversificação na tipologia 

dos cursos, com a proposta de inúmeras e nem sempre explicáveis habilitações 

“inovadoras”. Segue essa diversificação, o crescimento desordenado do número de 

cursos e de estudantes após a homologação da LDB/1996. As autoras consideram 

esse fato em função da “exigência posta pela LDB/1996, quanto à formação em nível 

superior para todos os professores da Educação Básica bem como o interesse dos 

professores já em exercício em buscarem essa formação”. 

Além disso, as autoras também relevam o fato da “descoberta de um novo 

“nicho de consumo” por parte de instituições mantenedoras que visavam, acima de 

tudo, auferir ganhos financeiros” (BORDA et al., 2008:689). 
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Brzezinski (2007, 2008, 2011) esclarece que a formação e a 

profissionalização do pedagogo, no contexto educacional, cultural e político brasileiro, 

favorecem a delimitação de múltiplas identidades. Conforme a autora, isso ocorre em 

função das incertezas ainda existentes acerca do estatuto epistemológico da 

Pedagogia como ciência e das intensas alterações ocorridas ao longo da história no 

curso de Pedagogia. 

 

2.3. IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

Refletir sobre o conceito de identidade é relevante para que se possa 

compreendera construção do processo de identidade profissional do pedagogo, objeto 

de estudo dessa pesquisa, assim como o seu posicionamento no mundo e no 

ambiente de trabalho, onde atua como profissional da educação. 

Entretanto, estudar o conceito de identidade é tarefa árdua, em função da sua 

complexidade de conceitualização. Segundo Hall (2011), o conceito de identidade é 

excessivamente complicado, muito pouco desenvolvido e compreendido na ciência 

social contemporânea.  

Assim, num primeiro momento, pretendeu-se fazer algumas considerações 

sobre o campo conceitual e, em seguida, versar sobre a identidade profissional do 

pedagogo, nos papéis que, historicamente, vem interpretando. 

Hall (2011) esclarece que mudanças no final do século XX transformaram as 

sociedades modernas. Segundo o autor, essas transformações estão também 

mudando as identidades pessoais dos indivíduos, desestruturando a opinião que se 

têm de si mesmos como sujeitos integrados. Esse duplo deslocamento ou 

descentração do sujeito, que é a perda de um “sentido de si”, assim como a perda de 

seu lugar no mundo social e cultural, constitui uma “crise de identidade” 

(HALL,2011:9). 

Nesse sentido, o autor supracitado distingue três concepções de identidade 

do ser humano. A primeira concepção é a do sujeito do Iluminismo, que é o indivíduo 

centrado no próprio núcleo ou essência de ser dotado de capacidades de razão, de 

consciência e de ação que se desenvolvia, mas permanecia, na essência, o mesmo 

ao longo da existência. Essa era uma concepção muito "individualista" do sujeito e de 

sua identidade.  
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Na segunda concepção, o sujeito sociológico, entrelaçado na complexidade 

do mundo moderno, não é autossuficiente, nem independente do mundo, uma vez 

que se forma pela relação que estabelece com a sociedade. Ele é suscetível de 

mudanças no diálogo com o mundo exterior. “A identidade, nessa concepção 

sociológica, preenche o espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’ entre o mundo pessoal 

e o mundo público” (HALL,2011:11). 

O sujeito pós-moderno,na terceira concepção, não possui uma identidade fixa 

e essencial. Ele assume, segundo Hall (2011), identidades diferentes em momentos 

distintos, identidades que não são integradas em torno de um “eu” lógico. Ainda 

segundo o autor, há identidades contraditórias nos sujeitos, que os empurram em 

diferentes direções. Nesse sentido,Hall (2011) esclarece que um indivíduo pode 

possuir diversas identidades em si e utilizá-las conforme os princípios culturais que o 

cerca. “O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em 

nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático” 

(HALL, 2011:12). 

Ainda segundo Hall (2011), o processo de identificação supracitado define o 

sujeito pós-moderno como não tendo uma identidade essencial ou durável. A 

identidade é formada e transformada ininterruptamente em relação às configurações 

pelas quais o sujeito é representado ou solicitado nos sistemas culturais que o 

rodeiam. Conforme o referido autor, ela é constituída, ao longo do tempo, por ações 

inconscientes. Dessa forma, pode-se falar em identificação no lugar de identidade, 

tendo em vista que,identificação remete a um processo em movimento em oposição 

à identidade que sugere algo já determinado. 

Neste sentido, Bauman (2005:30), afirma que:  

 
Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer “natural”, 
predeterminada e inegociável, a “identificação” se torna cada vez mais 
importante para os que buscam desesperadamente um “nós” a que possam 
pedir acesso.  

 

Para Mercer (1990), “[...] a identidade somente se torna uma questão quando 

está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado 

pela experiência da dúvida e da incerteza” (MERCER, 1990:43). 

No mesmo sentido, Berger e Luckmann (2004:230) definem identidade como 

“um fenômeno que deriva da dialética entre o indivíduo e a sociedade” e que as 

diferentes identidades são “produtos sociais tout court”. 
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Dessa forma, Pimenta e Anastasiou (2005, p.77) relatam que a constituição 

da identidade profissional é alcançada: 

[...] com base na significação social da profissão; na revisão constante dos 
significados sociais da profissão, na revisão das tradições. Mas também com 
base na reafirmação de práticas consagradas culturalmente que 
permanecem significativas (PIMENTA e ANASTASIOU, 2005:77). 
 

 

2.3.1 Identidade Profissional do Pedagogo 

 
Cazales (2008a, 2008b), em pesquisa realizada no México, sobre a identidade 

profissional dos egressos das décadas de 1950, 1970 e 1990, do curso de Pedagogia 

da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e da Universidade 

Veracruzana (UV), declara que a análise dos depoimentos dos egressos de ambas as 

instituições evidencia um traço de identidade predominante que dominou os 

pedagogos nas décadas pesquisadas. A autora relata que a maioria dos egressos 

entrou na graduação de Pedagogia com o pensamento normalista de ser professor. 

Entretanto, com o tempo, eles perceberam que ser pedagogo não está limitado ao 

ensino.  

Segundo a referida autora, a identidade do pedagogo foi constituída como 

uma identidade híbrida, relacional e histórica. O pedagogo é um profissional de 

múltiplas funções, todas ligadas ao campo da educação, sejam formais, não formais 

e informais. Entretanto, esse profissional as enfrenta de modo diferente das outras 

profissões que também lidam com educação. Ainda segundo a autora, se há um traço 

da identidade do pedagogo que é hegemônica é a qualidade inerente de analisar os 

problemas, os processos, as situações e necessidades educativas que requerem 

atenção para a resolução ou melhoria.  

A criação da carreira de Pedagogia no México se deu na década de 1950 e 

uma característica que prevaleceu como modelo de identidade profissional do 

pedagogo, durante a última metade do século XX, é a ideia de um profissional 

diferente do normalista, ou seja, com várias funções no campo da educação 

(CAZALES, 2008).  

Conforme Cazales (2008), a formação do pedagogo como educador geral, 

que prevaleceu nas décadas de 1970 e 1990, teve a vantagem de ter uma ampla e 

diversificada formação, permitindo-lhe ter uma visão mais abrangente da educação e 

da escola, talvez o suficiente para perceber e intervir nos problemas quotidianos 
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concretos que afetam os processos de educação e da escola, tanto no desempenho 

didático e pedagógico, quanto no organizacional, comportamental e acadêmico dos 

alunos, na educação de adultos, entre outros. Dessa forma, a autora acredita que o 

pedagogo, além de ser um teórico da educação, dependendo da formação recebida, 

é também um profissional cuja principal função é a intervenção pedagógica.  

Para Riera e Civís (2008), professores doutores em Pedagogia da Universitat 

Ramon Llull, na Espanha, a dualidade ontológica e epistemológica da disciplina de 

base da profissão de pedagogo fez com que ao longo da sua evolução histórica 

provocasse a falta de reconhecimento profissional. Segundo os autores, o pedagogo 

merecia mais reconhecimento devido à sua contribuição para a educação, tendo em 

vista a ação específica desse profissional na sua dimensão científico-investigadora e 

como pesquisador no campo educacional, assim como a docência, função essa que 

tem o dever social de formar as novas gerações. 

Riera e Civís (2008) expõem que o papel do pedagogo vai muito além da 

pesquisa e da docência. Os autores refletem que não deixa de ser em parte cínico e 

curioso o paradoxo da identificação histórica do pedagogo com a docência. Pois esta, 

não lhe permitiu desenvolver uma verdadeira carreira nessa área, embora lhe admita 

atuar limitadamente como professor de “Pedagogia” ou “orientador”.   

Consequentemente, analisam os autores que a identidade profissional do 

pedagogo abrange claramente a função de apoio e formação para a docência em 

qualquer nível de ensino, inclusive, o exercício da liderança na intervenção 

socioeducativa em uma perspectiva holística e multidisciplinar. Essa liderança 

necessariamente não delimita uma posição hierárquica institucional, mas uma 

especificidade funcional e operacional dentro das mesmas redes socioeducativas 

ligadas à concepção, acompanhamento e avaliação das atividades educativas (RIERA 

e CIVÍS, 2008). 

Ainda segundo Riera e Civís (2008), as reformas universitárias do Estado 

espanhol e especificamente os títulos de associado à educação, no âmbito do Estado 

espanhol, minaram as bases do coletivo que tem sido qualificado como um forte e 

comprometido movimento de protesto em todo o Estado espanhol. Conforme as 

autoras, devido ao movimento foram criados três colégios profissionais5: o de 

Catalunya, odeIlles Balears e o de Valencia, além do desenvolvimento do primeiro 

código deontológico da profissão de pedagogo, que, de acordo as autoras, pode 
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fortalecer o sentido e o futuro da carreira desse profissional, assim como sua 

contribuição com o compromisso social (RIERA e CIVÍS, 2008:149). 

Segundo Riera e Civís (2008), o ano de 2007 marcou a abertura de novas 

expectativas de reconhecimento europeu, com o início do processo de constituição da 

Federação Internacional de Profissionais de Pedagogia, em conjunto com o Colégio 

Catalã, o Colégio Balear, o Colégio Português e o Colégio Profissional Italiano 

(Associação Nacional de Pedagogos Italianos). Nessa época, foi assinado um 

documento com a finalidade de criação da Federação Internacional. Certamente um 

passo histórico de consolidação para a carreira e disciplina pedagógica na Europa 

(RIERA e CIVÍS, 2008:149).  

Nos países nórdicos, segundo Lofstrom e Poom-Valickis (2013), o número de 

alunos que buscam a formação de professores como carreira tem diminuído 

significativamente, com exceção da Finlândia. As autoras esclarecem que na Estônia, 

essa questão dos alunos escolherem ou não a formação de professores é também 

importante, pois a força de trabalho relacionada ao ensino está envelhecendo e há 

falta de professores em determinadas áreas. Em alguns países da Europa, tais como 

a Áustria, República Checa, Alemanha, Itália e Estónia, 70% ou mais dos professores, 

no nível secundário, estão com pelo menos 40 anos de idade (OECD, 2012: 484).  

Lofstrom e Poom-Valickis (2013) relatam que é imprescindível a necessidade 

de formar professores para preencher as vagas nos próximos anos criadas pelo 

grande número de aposentadorias desses profissionais. Por essa razão, há uma 

crescente preocupação mundial sobre a necessidade de se atrair a atenção para a 

carreira docente. 

Ainda segundo as autoras, na Estônia e em outros países da Europa, os 

alunos não veem a formação de professores como uma opção atraente. Há vagas 

sobrando nas instituições de formação de professores, inclusive nas vagas pagas pelo 

Estado em determinados programas. Uma das razões prováveis pela falta de 

interesse na carreira docente é a visão pouco realista sobre o papel do professor. Os 

formandos enfrentam um conflito entre as suas expectativas e a realidade que 

encontram em suas experiências de estágio (LOFSTROM; POOM-VALICKIS, 2013). 

Nesse sentido,Lofstrom e Poom-Valickis (2013) fizeram um estudo sobre as 

crenças dos alunos quanto ao papel do professor. Elas utilizaram como base o modelo 

de questionário de conhecimento-base do professor, de autoria de Beijaard et 

al.(2000). Esse instrumento analisa três aspectos da identidade do professor da 
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seguinte forma: se o professor é principalmente um especialista no assunto, um 

especialista em didática,ou um especialista pedagogo. No questionário original, esses 

aspectos foram apresentados da seguinte forma:  

 
• Um especialista no assunto é um professor que baseia sua profissão no 

conhecimento do assunto e habilidades; 
• Um especialista em didática é um professor que baseia sua profissão no 

conhecimento e habilidades em relação ao planejamento, execução e 
avaliação do ensino e processos de aprendizagem; 

• Um especialista pedagogo é um professor que baseia sua profissão em 
conhecimentos e habilidades para dar apoio social, emocional e moral ao 
desenvolvimento dos estudantes (BEIJAARD et al., 2000: 754). 
 

Para Lofstrom e Poom-Valickis (2013), o referido estudo lança luz a respeito 

de um problema recorrente muito discutido na literatura, a formação de professores, 

as alterações e persistência em crenças sobre o papel desses profissionais. Percebe-

se que, na Estônia, o papel do pedagogo está direcionado às funções de apoio social, 

emocional e moral aos estudantes.  

Houssaye (2014), professor de Educação da Universidade de Rouen, na 

França, entende pedagogia como a união recíproca e dialética da prática com a teoria 

pela mesma pessoa e na pessoa que é formada. Segundo o referido autor, a formação 

pedagógica inicial não pode fugir da sua natureza pedagógica, em função do seu 

objetivo principal ser o de preparar o pedagogo para refletir sobre sua própria prática 

e a prática de seus pares. Para o autor, só a conquista da experiência e a comparação 

desta experiência podem construir a formação pedagógica inicial.  

O autor ainda esclarece que, embora a especificidade da Pedagogia, ao longo 

da história, permaneça sendo contestada, seu histórico de resistência confirma que 

sua natureza pedagógica não pode ser negada. 

Para Houssaye (2014: 276), a educação continuamente emanou de duas 

fontes ao longo dos séculos: a fonte dos “sábios” e a fonte dos “que fazem”. A fonte 

dos “sábios” sempre se esforçou por substituir a fonte dos “que fazem”. Segundo o 

autor, os filósofos tentam fazer, assim como os cientistas e se apresentam como 

especialistas em ciências da educação ou didática. Os próprios pedagogos, pelo 

menos alguns deles, são atraídos pelo modelo experimental. Entretanto, o que o autor 

estranha é o quanto o processo pedagógico tem resistido, apesar de todos os 

esforços, passados, presentes e futuros em contestá-lo e negá-lo (HOUSSAYE, 

2014:283). 

http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Jean,%20Houssaye%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Jean,%20Houssaye%22
http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Jean,%20Houssaye%22
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Aquino (2013), em entrevista com o conceituado pedagogo português Sérgio 

Niza, relata que o referido pedagogo, em um Colóquio intitulado Sérgio Niza, 

pedagogo e cidadão, realizado na Universidade de Évora, declarou: 

 
É preciso resgatar a Pedagogia e eu estou cá para isso. Porque nos 
enganámos quando pensámos que ela não valia nada. E como resgate da 
Pedagogia hão de regressar os pedagogos. Não os vendilhões, não os 
pseudopedagogos empresariais; uma espécie de uma pedagogia de 
negócios ou de um ser para o lucro que começa a invadir as escolas públicas, 
porque as privadas já são deles, que traiçoeiramente transforma agora esses 
empresários numa espécie de educadores do povo, em promotores da 
inclusão. Até quando a nossa paciência?(NIZA, 2013:797) 

 
Na referida entrevista, Aquino (2013) assevera que Sérgio Niza faz uma 

espécie de registro histórico, analítico-crítico das questões que permeiam as práticas 

escolares em Portugal, desde a segunda metade do século XX e que perduram até o 

presente.  

Nesse sentido, Sérgio Niza acredita que é necessário que se tenha grandes 

escolas públicas e que se invista muito na formação dos professores, mesmo que 

esses não aprendam com mais estudos acadêmicos, nem se tornem melhores 

práticos, como se tem visto na Europa. Segundo o autor, os saberes profissionais 

foram excluídos da formação à medida que ela se “universitarizou” e essa é a 

contradição na Europa. Para ele: 

 
No Brasil, ainda se está a tempo de trazer a profissão para dentro da 
formação. Um curso de formação inicial para professores é um curso 
profissional, não é um curso para saber as teorias todas e a história toda da 
educação. Tem de se saber coisas dessas, obviamente, mas tem de se saber 
das práticas, aprendê-las, criticá-las, voltar atrás, aperfeiçoá-las. E isso é 
muito doloroso, porque a profissão de professor é muito pesada, mas crucial 
para todo o desenvolvimento. Isso é novo na história: o reconhecimento de 
que os professores são imprescindíveis. Essa tomada de consciência mais 
coletiva pode ajudar a melhorar a condição da profissão docente e melhorar 
as escolas. Eu acho que é preciso dar mais importância ao ensino público no 
Brasil, porque as pessoas merecem. E porque o Estado precisa (NIZA, 
2013:808). 

 

No mesmo sentido que Niza (2013) analisa a “universitarização” na formação 

dos profissionais da educação, Boje (2012), em artigo sobre a academização das 

semi-profissões na Dinamarca, explica que esse é um fenômeno que desempenha 

um papel cada vez mais significativo nos programas de formação para os semi-

profissionais dinamarqueses (professores, enfermeiros, assistentes sociais, 

pedagogos etc.). O autor aborda as consequências que a academização pode ter com 
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relação à estrutura de conhecimento/poder para a produção e repressão da identidade 

profissional (BOJE,2012). 

Conforme o referido autor, há uma discussão didática acerca da 

academização. A questão que parece preocupar as escolas e, principalmente, os 

professores é o tipo de currículo e programas de ensino que devem ser construídos, 

e quanto à concepção pedagógica, assim como qual o equilíbrio entre a formação 

prática e formação teórica. 

Ainda segundo Boje (2012), os pedagogos constituem um dos grupos mais 

recentes das chamadas semi-profissões. O autor esclarece que, na Dinamarca, o 

pedagogo é o professor de “jardim de infância” ou o professor primário, sendo uma 

força de trabalho mais barata do que os professores “reais”. O pedagogo também é 

um assistente social que cuida das pessoas socialmente marginalizadas, de crianças 

negligenciadas e física e mentalmente deficientes. A palavra pedagogo é usada para 

distinguir a ocupação mais próxima e competitiva dos professores que lidam com 

crianças acima de seis anos. A formação para o pedagogo leva 3 anos e meio 

enquanto a formação para professor leva 4 anos (BOJE, 2012:95). 

Boje (2012) conclui que a academização representa tanto a repressão por 

meio das estruturas de conhecimento/poder, quanto uma oportunidade de construção 

da identidade profissional dos semi-profissionais dinamarqueses. 

Enquanto Boje (2012) relata que, na Dinamarca, o pedagogo faz parte das 

chamadas semi-profissões, sendo considerado como uma força de trabalho menos 

qualificada, Emmerová (2010, 2011) expõe que, na República Eslovaca, após a 

aprovação da Lei da Educação, Seção 130, de 22 de maio de 2008, o pedagogo social 

tornou-se um elemento primordial dos sistemas de prevenção e de aconselhamento 

nas escolas primárias e secundárias.  

A autora acredita que o cerne do trabalho de um pedagogo social é, 

principalmente, evitar eventos sociopatológicos entre as crianças e os jovens, pois há 

um crescimento no desvio de comportamento dentro desses grupos etários. Para a 

autora, os pedagogos sociais também estão dispostos e preparados a ajudar os 

professores com quaisquer outros problemas. 

Emmerová (2010; 2011) ainda esclarece que, com relação aos professores, o 

pedagogo social desempenha as seguintes atividades: ajuda os alunos a serem 

incluídos em equipes; auxilia no comportamento social das crianças, especificamente  

aquelas com dificuldades emocionais, éticas e sociais; auxilia em situações em que o 
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ambiente e a educação familiar são desajustados; protege os direitos das crianças e 

dos jovens em relação à situação de violência na escola e coopera com as equipes 

de profissionais para melhorar os comportamentos sociais dos sujeitos envolvidos; 

trabalha principalmente na prevenção de fenômenos sociopatológicos; auxilia na 

resolução de problemas pedagógicos; dedica-se  a crianças talentosas e 

superdotadas, a crianças de ambientes socialmente desfavorecidos e à crianças 

ciganas. 

Também segundo a autora, após a aprovação da Lei da Educação, em 22 de 

maio de 2008, na República Eslovaca, o pedagogo social se tornou um integrante dos 

sistemas de prevenção e de aconselhamento. A Lei nº 317/2009 sobre os funcionários 

pedagógicos e funcionários especialistas inclui os pedagogos sociais na categoria de 

funcionários especialistas e o § 24 da referida Lei afirma o seguinte:  

 
O pedagogo social realiza atividades especializadas de prevenção, 
intervenção e aconselhamento, principalmente para crianças e alunos 
ameaçados por fenômenos sociopatológicos em ambientes socialmente 
desfavorecidos, viciado em drogas, além de crianças e alunos, contestados 
por seus representantes legais, assistentes pedagógicos nas escolas e 
alojamentos escolares. Os pedagogos sociais também desempenham 
funções em educação social, incentivam o comportamento pró-social, ético, 
fazem diagnósticos sociopedagógicos do ambiente e das relações, tarefas 
de aconselhamento sociopedagógico, prevenção de fenômenos 
sociopatológicos e comportamento de reeducação. Eles realizam atividades 
especializadas e comunitárias. (Lei nº 317/2009, in Emmerova, 2011: 
171,172). 
 
 

Conforme pesquisa realizada pela autora em abril e maio de 2009, com 

professores e diretores de escolas primárias, sobre a necessidade de terem 

pedagogos sociais em suas escolas, os respondentes relataram que o pedagogo 

social seria bem-vindo a suas escolas. Eles argumentam que esse profissional tem 

competências profissionais para executar as atividades de um “coordenador de 

prevenção” e outros trabalhos socioeducativos. Na opinião deles, o pedagogo social, 

conhece os riscos e fatores de proteção para o desenvolvimento de crianças e jovens, 

além de influenciar o desenvolvimento pessoal dos alunos e desenvolver suas 

habilidades sociais. 

Percebe-se que, para Emmerová (2010, 2011), na República Eslovaca, as 

atribuições do pedagogo social estão muito claras e são significativamente valorizadas 

tanto em nível de governo, quanto nos espaços escolares. Tais atribuições, com 
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relação às questões de prevenção e de aconselhamento nas escolas, estão muito 

próximas das funções exercidas pelo Orientador Educacional no Brasil.  

Segundo Emmerová (2010, 2011), não é possível substituir o trabalho 

consistente, direcionado e implementado pelos pedagogos sociais por atividades 

isoladas. Há exigência por parte de documentos europeus e da Eslovaca de se 

profissionalizar o processo de prevenção e o pedagogo social é o profissional 

competente para isso. Bem diferente do que ocorre no Brasil, onde as atribuições dos 

pedagogos são frequentemente exercidas por outros profissionais sem formação 

pedagógica na área (PINTO, 2006; LIBÂNEO, 2006a, 2006b). 

Em contra partida, para Hroncova (2010), na República Eslovaca, a profissão 

de pedagogo social na prática educativa e na esfera de decisão ainda não está 

devidamente aceita comparada com a de outros países da União Européia, onde a 

pedagogia social tem uma história mais antiga. Segundo a autora, um fato positivo é 

que a posição do pedagogo social está presente em várias leis e as possibilidades de 

emprego na prática têm crescido em relação ao passado. A autora coaduna com a 

opinião de Emmerova (2010,2011) com relação de que somente o pedagogo social 

deve desempenhar o importante papel na esfera da prevenção de fenômenos 

sociopatológicos em ambientes institucionalizados, porque são eles que estão 

suficientemente formados para essa atividade, tanto a nível teórico quanto prático. 

Stephens (2009), professor e pesquisador de Pedagogia Social em uma 

universidade da Noruega, relata que a pedagogia social tem raízes profundas na 

Europa Continental, mas não no Reino Unido.  Para o autor, entretanto, o cenário está 

sendo alterado. Segundo o autor, os políticos em Westminster estão ouvindo os 

pesquisadores na Unidade de Pesquisa Coram Thomas, em Londres. Com base em 

estudos de caso bem sucedidos, quanto à melhoraria do bem-estar das crianças sob 

cuidados, na Dinamarca, França e Alemanha, os pesquisadores de Thomas Coram 

encontraram um profissional de assistência à criança que tem esse perfil, o pedagogo 

social.  

Ainda segundo o autor, após 2003, o governo do Reino Unido identificou a 

necessidade de formar um novo profissional, graduado em cuidados para crianças, 

em nível equivalente ao de “qualified teacher status”: o “early years professional” 

(EYP). O papel dos EYP é trabalhar em ambientes que combinem cuidado e educação 

para crianças. Os primeiro EYPs se formaram em 2007.  
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Stephens (2009) descreve que, no Reino Unido, os abrigos para crianças 

empregam pedagogos dinamarqueses, que servem como modelo para os 

profissionais britânicos de cuidados infantis.  Enquanto no Reino Unido o EYP é uma 

nova força de trabalho de assistência à infância; na Noruega, há um profissional bem 

estabelecido e bem sucedido para exercer esse papel que é o pedagogo de bem-estar 

infantil, cuja formação é baseada na pedagogia social. Tais profissionais trabalham na 

assistência social da educação, saúde e lazer. 

Para Stephens (2009), o uso de comparações internacionais é uma 

ferramenta necessária para o desenvolvimento de políticas eficazes quanto ao 

cuidado social pedagógico, pois pode assinalar soluções novas e potencialmente 

eficazes para problemas comuns, além de destacar sobre o que tem funcionado bem. 

No Brasil, Paula e Machado (2009), em estudo sobre a Pedagogia Social, 

revelam que a Pedagogia tem se configurado, ainda que de modo superficial, mais 

social e a Educação Popular tem percebido a necessidade de dar um enfoque mais 

pedagógico ao seu trabalho. Na realidade, conforme os autores “[...]a Pedagogia 

Social tem surgido como instrumento da Educação para atender às novas demandas 

da sociedade e formar o Educador Social como o seu agente transformador” (PAULA; 

MACHADO, 2009:223). 

Gonçalves, Abensur e Queiroz (2009) apresentam uma discussão referente à 

identidade dos Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais – TAEs da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT. Para os 

autores, esses profissionais se distinguem dos outros servidores da rede federal de 

educação por desenvolverem atividades voltadas para administração, supervisão, 

inspeção, planejamento e orientação educacional para a educação básica. Essas 

atribuições os remetem a uma identidade de especialistas em educação. Segundo os 

autores, na prática os pedagogos e os técnicos em assuntos educacionais da 

RFEPCT realizam atividades tanto nos campi quanto nas Reitorias de: 

 

[...]supervisão pedagógica; orientação educacional; planejamento de 
atividades pedagógicas e educacionais; controle e registros acadêmicos; 
definição de políticas de educação para a RFEPCT; assessoramento em 
relação à legislação educacional; organização e desenvolvimento curricular; 
coordenação de processos seletivos; relação escola, comunidade escolar e 
mundo do trabalho; gestão do projeto político-pedagógico; formação 
continuada de professores; gestão da inovação tecnológica, entre outras. 
(GONÇALVES, ABENSUR e QUEIROZ, 2009:14). 
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Os cargos de Pedagogo e de Técnico em Assuntos Educacionais da RFEPCT 

estão estruturados no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação – PCCATAE. Tais cargos têm suas atribuições delineadas pelo Ministério 

da Educação – MEC – por meio do Ofício Circular n° 15/2005 CGGP/ SAA/SE/MEC, 

que apresenta a descrição dos cargos técnico-administrativos em educação, que 

foram autorizados pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão para 

concurso público. Estas descrições de atribuições são confirmadas pelos Institutos 

Federais de Educação (IFE), em seus concursos públicos (GONÇALVES, ABENSUR 

e QUEIROZ, 2009).  

O CEFET/RJ, em seu Edital Nº 0011/2014, de 25 março de 2014, que 

estabelece normas para a realização de Concurso Público destinado ao provimento 

de cargos do Quadro Permanente de Pessoal Técnico Administrativo em Educação, 

também seguem as atribuições determinadas pelo MEC, conforme descrição dos 

cargos abaixo: 

 
CARGO: PEDAGOGO 

 
REQUISITOS: diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado, 
de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Pedagogia, 
reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos 
Estaduais de Educação.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: implementar a execução, 
avaliar e coordenar a (re)construção do projeto pedagógico de escolas de 
educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe 
escolar. Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo 
comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DAS ATRIBUIÇÕES: estudar medidas que visem 
melhorar os processos pedagógicos inclusive na educação infantil. Elaborar 
e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de 
instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional. Organizar 
as atividades individuais e coletivas de crianças em idade pré-escolar. 
Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; 
participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino; executar 
trabalhos especializados de administração, orientação e supervisão 
educacional. Participar de divulgação de atividades pedagógicas. 
Implementar programas de tecnologia educacional. Participar do processo de 
ingresso, seleção e qualificação da IFE. Elaborar e desenvolver projetos de 
ensino-pesquisa-extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.  

 
 
CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

REQUISITOS: diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado, 
de curso de graduação de nível superior em Pedagogia, ou Licenciatura em 
qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou 
Conselhos Estaduais de Educação. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES:coordenar as atividades de 
ensino, planejamento, orientação, supervisionando e avaliando estas 
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atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo 
educativo. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DAS ATRIBUIÇÕES:planejar, supervisionar, 
analisar e reformular o processo de ensino aprendizagem, traçando metas, 
estabelecendo normas, orientando e supervisionando o cumprimento do 
mesmo e criando ou modificando processos educativos de estreita 
articulação com os demais componentes do sistema educacional para 
proporcionar educação integral dos alunos. Elaborar projetos de extensão. 
Realizar trabalhos estatísticos específicos. Elaborar apostilas. Orientar 
pesquisas acadêmicas. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. (CEFET/RJ, Edital 
Nº 0011/2014, 2014:18,19)  

 

Ainda segundo Gonçalves, Abensur e Queiroz (2009), a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB - Lei n° 9.394/1996), define, no 2° parágrafo do 

artigo 67, incluído pela Lei n° 11.301/2006, que: 

[...] são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos 
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico 
(BRASIL, LDBEN -Lei n° 9.394/1996).  

 

Nesse sentido, os autores supracitados fazem um questionamento quanto aos 

cargos dos especialistas da educação, Pedagogo e TAE, fazerem parte do quadro de 

servidores da carreira de técnico administrativo em educação, tendo em vista que, 

conforme descrição dos cargos pelo Ofício Circular n° 15/2005 CGGP/SAA/SE/ MEC, 

tais atribuições são de ordem pedagógica e consideradas funções de magistério, 

segundo a LDB nº 9.394/1996. Para Gonçalves, Abensur e Queiroz (2009), é 

contraditório caracterizar a natureza das atividades de Pedagogo e TAE como técnica 

administrativa, pois esse fato: 

[...] provoca a volta a um passado que trouxe sérios problemas à educação, 
por tratar os problemas educacionais como meros problemas metodológicos 
e burocráticos, além de alimentar desavenças entre docentes e especialistas, 
o que traz prejuízo para o desenvolvimento de uma educação de qualidade 
(GONÇALVES, ABENSUR e QUEIROZ, 2009:14).   

 

Brandt et al. (2014), em pesquisa realizada no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Catarinense – IF Catarinense e no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC sobre as atribuições e 

contribuições do pedagogo na função supervisora da Educação Profissional, 

destacam que cabe aos pedagogos no cotidiano dos Ifs:  

 

Planejar, organizar e executar ações didático-pedagógicas, visando à 
otimização dos recursos e à eficiência do processo ensino-aprendizagem e 
centrar-se no acompanhamento e assessoramento de todas as atividades 
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didático-pedagógicas que envolvem setores e coordenações diretamente 
ligadas à parte pedagógica, além de docentes e discentes. [...]Os pedagogos 
também cuidam da organização didático-pedagógica dos cursos; 
planejamento e execução das Formações Continuadas Docentes; 
planejamento e organização das Avaliações Pedagógicas (Conselhos de 
Classe)[...]Portanto, envolve planejamento, execução e avaliação das 
atividades pedagógicas, que incluem formação docente e discente (BRANDT 
et al, 2014:72). 

 

Percebe-se que no IF Catarinense e no IF Santa Catarina as atribuições dos 

pedagogos estão definidas, de acordo comas recomendações do Ofício Circular n° 

15/2005 CGGP/SAA/SE/ MEC.Essas atribuições remetem os pedagogos a uma 

identidade de especialistas em educação, corroborando com a percepção de 

Gonçalves, Abensur e Queiroz (2009). 

Pascoal, Honorato e Albuquerque (2008) relatam que o orientador 

educacional, papel desempenhado historicamente pelo pedagogo, cumpre diferentes 

atividades, assim como também recebe variadas denominações nas diferentes redes 

escolares dos estados brasileiros. Segundo as autoras, esse fato descaracteriza sua 

prática profissional e constitui um conflito entre os múltiplos papéis cumpridos pelos 

profissionais da educação (PASCOAL, HONORATO e ALBUQUERQUE, 2008:101). 

No mesmo sentido, Pinto (2006), relata que a função de coordenação 

pedagógica, que é a de acompanhar as atividades do corpo docente, exercida pelos 

pedagogos no espaço escolar, recebe várias denominações em diferentes estados e 

municípios, tais como: supervisão pedagógica, supervisão escolar, supervisão 

educacional, assistência pedagógica e orientação pedagógica. Tais denominações 

muitas das vezes também correspondem às funções exercidas pelos pedagogos que 

trabalham fora das escolas, em diferentes esferas das Secretarias de Educação 

Estadual ou Municipal, provocando assim, certo conflito com o papel dos pedagogos. 

Ainda segundo Pinto (2006), na década de 1980, a rede de ensino de São 

Paulo, capital, extinguiu o cargo de orientador educacional e o de assistente 

pedagógico e designou o cargo de coordenador pedagógico para atuar nas funções 

dos dois cargos extintos. Para Pinto (2006), essa atitude foi por conta das críticas à 

divisão técnica do trabalho pedagógico nas escolas, tão em evidência no início da 

década de 1980. 

No mesmo contexto, Barbosa e Abdian (2013) esclarecem que, no Estado do 

Paraná, após a instituição da Lei Complementar nº 103/2004, que dispõe sobre o 

Plano de Carreira dos Professores, o artigo 2º, incorpora, na carreira de professor, os 
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profissionais que exercem a docência, assim como os que atuam nas funções de 

suporte pedagógico: direção, coordenação, supervisão e orientação.  

Segundo as autoras, a referida Lei extingue os cargos de Orientador 

Educacional, Supervisor Educacional e Administrador Escolar, instituindo uma nova 

nomenclatura para os referidos cargos, o de Professor Pedagogo. As autoras fazem 

uma reflexão quanto à questão de dois anos antes da aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, o Estado do 

Paraná extinguir de sua rede de escolas os cargos de especialistas  e passar a atrelar 

a docência com as atribuições do pedagogo, que passa a ser chamado de Professor 

Pedagogo (BARBOSA; ABDIAN, 2013:256).  

Percebe-se, assim, o quanto o papel e a identidade profissional do 

especialista em educação ficam fragilizados e à mercê das políticas públicas, não 

sendo levada em conta sua formação. Muitas das vezes esse profissional 

desempenha papéis que não lhe competem, enquanto outros, sem formação na área 

desempenham o seu papel (PINTO, 2006). 

Conforme aponta Hall (2011), a identidade é formada e transformada 

continuamente em relação às conformações pelas quais o sujeito é representado ou 

solicitado nos sistemas culturais que o rodeia. Assim, pode-se deduzir que a formação 

da identidade profissional dos especialistas em educação pode ser significativamente 

afetada pela diversidade de papéis que esses profissionais exercem, conforme as 

exigências de seu ambiente de trabalho.   

No mesmo contexto, Brzezinski (2008) relata que, por conta das várias 

reformulações sofridas no curso de Pedagogia, tendo a docência como base de sua 

formação, o perfil do pedagogo foi descaracterizado e reduzido ao de professor. A 

autora alega que nos anos de 1980, ainda havia dúvidas quanto à docência como 

base da identidade profissional da formação do pedagogo, o que não ocorria nos anos 

de 1990. 

Do mesmo modo que a identidade profissional é construída e reconstruída 

nas relações de trabalho (Hall, 2011), é também influenciada pela formação inicial do 

profissional. Nesse sentido, Barbosa e Abdian (2013) relatam que a desvalorização 

da área de gestão na formação do pedagogo pode ser percebida pelo baixo número 

de disciplinas específicas oferecidas nos cursos analisados pelas autoras e também 

pela desarticulação com que os assuntos estão distribuídos nas ementas dos cursos, 

indicando fragmentação e perda da densidade teórica. Este fato pode afetar a 
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formação da identidade profissional do pedagogo. Conforme Libâneo (2006a), quando 

a Pedagogia perde sua dimensão epistemológica, ficando limitada à dimensão 

metodológica e procedimental, a construção da identidade profissional do pedagogo 

fica comprometida. 

Neste sentido, segundo Paula e Machado (2009), as discussões sobre a base 

de formação do pedagogo são muito importantes, tendo em vista que,  a concepção 

que embasa a formação profissional é que conduzirá a prática e o posicionamento  

deste profissional  frente à  educação  e ao seu papel na sociedade. 

 

 

 

2.4. RESGATE DOS APONTAMENTOS TEÓRICOS ALINHADOS COM OS 

OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Conforme evidenciada pela literatura, a trajetória histórica da construção da 

pedagogia no Brasil não é linear, sofrendo intervenções técnicas e questionamentos 

profissionais. O pedagogo, por sua vez, passa pelo desprestígio do seu papel, ao ter 

a sua formação desvalorizada pelas diversas alterações ocorridas no curso de 

Pedagogia, assim como, o seu campo de atuação secundarizado, ao ser ocupado por 

diversas ocasiões por profissionais não especializados na área pedagógica 

(BARBOSA; ABDIAN, 2013; BRZEZINSKI, 2011; CRUZ, 2009; LIBÂNEO, 2006a e 

2006b; LIBÂNEO; PIMENTA, 1999; MACHADO, 1986; PINTO, 2006; SCHEIBE; 

AGUIAR, 1999; SILVA, 2006)  

Por outro lado, observa-se possibilidade de se fazer analogia dos desafios do 

profissional de Pedagogia no Brasil, com outros países do mundo, onde esse campo 

do conhecimento também sofre com o desprestígio, tendo, algumas vezes, recebido 

a alcunha de semi-profissão (NIZA, 2013; BOJE, 2012; HRONCOVA, 2010; 

LOFSTROM e POOM-VALICKIS, 2013; STEPHENS, 2009; RIERA e CIVÍS,2008). 

O Quadro 20 ilustra as contribuições dos autores nacionais com relação as 

atribuições do pedagogo ao longo da trajetória profissional e de formação desse 

profissional no Brasil.  
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Quadro 20 - Contribuições dos autores nacionais com relação às atribuições do pedagogo 
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1  Técnico em educação X   X  X         

2  Técnico em generalidades X   X  X         

3  
Docência das disciplinas 
pedagógicas do Curso Normal 

X   X  X   X      

4  Professor pedagogo     X  X X  X     

5  
Docência nos primeiros anos do 
ensino fundamental 

X X  X  X         

6  Especialistas X X X X X X X  X X X X  X 

7  Orientação educacional  X X X X X X  X X X   X 

8  Gestão Escolar (administração)  X X X X X X X  X X   X 

9  Supervisão  X X X X X X X  X    X 

10  Inspeção  X X X X X X X  X    X 

11  Coordenação pedagógica   X X X X X X X  X    X 

12  
Mediador e articulador entre toda 
a comunidade escolar 

 X   X  X   X X   X 

13  
Proposição de políticas 
educacionais 

 X  X X  X   X X   X 

14  
Formação continuada dos 
docentes 

 X   X  X X  X X  X X 

15  
Currículo, aprendizagem, 
avaliação da aprendizagem, 
recursos didáticos 

 X  X X  X   X X   X 

16  
Investigar, planejar e propor 
ações 

 X  X X  X    X  X X 
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Percebe-se pelos registros no Quadro 20 que na literatura nacional, há uma 

maior concentração de percepção de atribuições do papel do profissional de 

pedagogia relacionadas às atividades voltadas para a gestão, supervisão, 

planejamento, orientação, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação. 

O Quadro 21 ilustra as contribuições dos autores internacionais com relação 

às atribuições do pedagogo ao longo da trajetória profissional e de formação desse 

profissional. 

Quadro 21 - contribuições dos autores internacionais com relação às atribuições do pedagogo 

Atributos 
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1  Semi-profissão X X         

2  Força de trabalho menos qualificada  X  X       

3  Teórico-praticante da ação educativa          X 

4  Especificidade da pedagogia permanece sendo 
contestada 

         
X 

5  Educador geral        X   

6  Coordenação pedagógica X       X   

7  Orientação educacional X  X X X X  X X  

8  Mediação de conflitos  X X X    X   

9  Proposição de políticas educacionais  X    X  X   

10  Prevenção, intervenção e aconselhamento 
sociopatológico 

 X X X     X 
 

11  Prevenção, intervenção e aconselhamento 
sociopedagógico 

X X X X X X X X X 
 

12  Desempenho didático, pedagógico, organizacional, 
comportamental e acadêmico dos alunos 

  X X    X X 
 

13  Concepção, acompanhamento e avaliação das 
atividades educativas 

X       X X 
 

14  Apoio pedagógico X X X X X   X X  

15  Assistência à infância  X X X X X     

16  Assistência social da educação, saúde e lazer   X X  X     

17  Apoio social, emocional e moral  X X X X  X X   

17  Pesquisa  X   X      X    

18  Docência  X X X X X X       X 

19  Extensão   X  X          

20  
Construir instrumentos de ação 
social 

           X X  

21  
Pedagogo social como agente 
transformador 

           X   
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18  Assistência social às pessoas socialmente 
marginalizadas, crianças negligenciadas e física e 
mentalmente deficientes 

 X        

 

19  Intervenção pedagógica X       X X  

20  Apoio à docência X       X X  

21  Docência X X   X  X X X  

22  Professor de educação infantil X X   X X     

23  Professor primário X X   X   X X  

24  Pesquisa X        X  

 
No Quadro 21, por outro lado, observa-se na literatura internacional, que o 

profissional de Pedagogia tem sua prática profissional voltada, majoritariamente, para 

a docência da educação infantil e primária, assim como também desempenha 

atribuições análogas à orientação educacional no Brasil. Entretanto, muitas das vezes, 

tais atribuições são direcionadas para questões de apoio social, moral e pedagógico, 

proporcionando ao pedagogo características de assistente social – o que se afasta da 

percepção da literatura nacional acerca do profissional de pedagogia no Brasil. 

Com base nas evidências conceituais e históricas da revisão bibliográfica e 

documental realizada neste estudo, o Quadro 22 ilustra os aportes dos autores 

nacionais com relação às concepções depreciativas atribuídas ao curso de Pedagogia 

e a formação do profissional de pedagogia no Brasil. 

Quadro 22 - Concepções depreciativas atribuídas ao curso de Pedagogia 
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curso/formação 
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O curso de Pedagogia desde sua criação apresentava lacunas 
quanto à sua identidade. Não era possível perceber a extensão do 
campo de atuação do pedagogo. 

  X   
 

   

Separação entre as disciplinas do bacharelado e as da licenciatura. X X X X      

Perda da consistência teórica pode ser acentuada, por conta da 
variedade de aspectos formativos que passou a vigorar no curso 

     
 

X   

O problema não está na docência ser ou não o fundamento principal 
do curso, mas no risco do distanciamento do estudo da própria 
pedagogia.  

     
 

X   

O Parecer 251/62 não identificava com precisão o profissional a que 
se referia: o pedagogo 

  X   
 

   

O texto do parecer 251/62 tece considerações sobre a indefinição 
do curso, fazendo referência à polêmica quanto à sua manutenção 
ou extinção. 

  X   
 

   

A época do parecer 251/62, tanto o campo de atuação do bacharel 
quanto o do licenciado em Pedagogia não estavam bem 
definidos.Profissionais não formados nessa área foram assumindo o 
trabalho reservado aos licenciados . 

  X   

 

   

Após 1969, o curso de Pedagogia foi reorganizado, sendo abolida a 
diferenciação entre bacharelado e licenciatura, e criadas as 
"habilitações" 

 X    
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O Parecer CFE n° 252/69, determinava que a formação de 
professores para o ensino normal e de especialistas para as 
atividades de orientação, supervisão, administração e inspeção, 
fosse realizada no curso de graduação em Pedagogia.O parecer 
colaborou para o desgaste do curso, tendo em vista a definição do 
campo de trabalho do pedagogo e a diversidade de especialidades 
ofertada. 

  X   

 

   

As DCNP de 2006 desconsidera os vários domínios de atuação 
científica e profissional do campo educacional e apoia-se numa 
concepção simplista e reducionista da Pedagogia e do exercício 
profissional do pedagogo. 

    X X    

O esfacelamento dos estudos no âmbito da ciência pedagógica com 
a conseqüente subsunção do especialista ao docente. 

     X    

Identificação improcedente dos estudos pedagógicos com uma 
licenciatura. 

     X    

Desvalorização da formação. X   X X X   X 

As incertezas existentes acerca do estatuto epistemológico da 
Pedagogia como ciência e as intensas alterações ocorridas ao longo 
da história no curso de Pedagogia favorecem a delimitação de 
múltiplas identidades. 

     

 

 X  

Por conta das várias reformulações sofridas no curso de Pedagogia, 
tendo a docência como base de sua formação, o perfil do pedagogo 
foi descaracterizado e reduzido ao de professor 

    X 
 

 X  

 Afastamento da teoria, o não-lugar das habilitações e a docência 
como base de formação nas DCNP/2006. 

    X 
 

   

A dicotomia teoria e prática interfere negativamente na atuação 
profissional e imagem do pedagogo 

X  X  X 
 

   

A desvalorização da área de gestão na formação do pedagogo e a  
desarticulação com que os assuntos estão distribuídos nas ementas 
dos cursos, indicam fragmentação e perda da densidade teórica. 

     
 

  X 

 

O Quadro 23 ilustra as contribuições dos autores nacionais com relação às 

concepções depreciativas atribuídas à atuação do pedagogo ao longo da sua trajetória 

profissional no Brasil.  

Quadro 23 - Concepções depreciativas atribuídas ao profissional de pedagogia 
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Atuação do profissional de Pedagogia 
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Indefinição das funções do pedagogo e de seu mercado de 
trabalho 

X     
 

      

A época do parecer 251/62, tanto o campo de atuação do 
bacharel quanto o do licenciado em Pedagogia não estavam 
bem definidos.  Profissionais não formados nessa área 
foram assumindo o trabalho reservado aos licenciados 

  X   

 

      

Apontava-se o desempenho dos especialistas de ensino de 
não ser neutro e ocultar seu sentido político 

  X   
 

      

Fragmentação do trabalho do pedagogo na escola, em 
função das diferentes habilitações 

  X X X 
 

   X X  

Desprestígio    X X X    X  X  

Secundarização dos campos de atuação    X  X      X 

Desqualificação profissional    X X X       

Desqualificação dos profissionais habilitados, pela ocupação 
dos cargos de especialistas por sujeitos sem formação 
especializada na área pedagógica.  

X  X X X 
 

      

Encontra-se no limbo profissional e identitário     X X       
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Possui falsa e inconsistente identificaçãocomo professor.     X X       

Indício de que há um conjunto de opiniões, crenças e 
estereótipos pré-formados, entre os professores sobre a 
Pedagogia e os pedagogos 

     
 

X      

Tendência atitudinal negativa por parte dos docentes       X  X  X  

Possível representação social subjacente       X      

Conflitos funcionais entre professores e pedagogos   X  X  X  X  X  

A Orientação Educacional esteve ligada às relações de 
poder dentro da escola, às funções de comando, 
contribuindo para a divisão social do trabalho reproduzida 
dentro da escola 

     

 

 X     

Orientador Educacional cumpre diferentes atividades e 
recebe variadas denominações nas diferentes redes 
escolares dos estados brasileiros o que descaracteriza sua 
prática profissional e constitui um conflito entre os múltiplos 
papéis cumpridos 

     

 

 X X    

Extinção, no Estado do Paraná, dos cargos de Orientador 
Educacional, Supervisor Educacional e Administrador 
Escolar, instituindo uma nova nomenclatura para os 
referidos cargos, o de Professor Pedagogo 

     

 

     X 

Na década de 1980, a rede de ensino de São Paulo, capital, 
extinguiu o cargo de orientador educacional e o de 
assistente pedagógico e designou o cargo de coordenador 
pedagógico, para atuar nas funções dos dois cargos 
extintos. 

   X  

 

      

As incertezas ainda existentes acerca do estatuto 
epistemológico da Pedagogia como ciência e as intensas 
alterações ocorridas ao longo da história no curso de 
Pedagogia favorecem a delimitação de múltiplas identidades 

     

 

    X  

Perfil do pedagogo foi descaracterizado e reduzido ao de 
professor nas DCNP/2006 

    X 
 

    X  

A dicotomia teoria e prática interfere negativamente na 
atuação profissional e imagem do pedagogo 

X  X  X 
 

   X   

 

Apesar dos questionamentos observados, no âmbito brasileiro, tem-se 

presente que as competências do profissional de pedagogia são complementares às 

dos demais profissionais de educação. Ocorre que a integração entre esses quadros, 

usualmente, não é feita de maneira apropriada nas instituições de ensino, oferecendo 

um fosso entre os pedagogos, os docentes, os discentes e o corpo diretor. 

Em particular, no caso das Instituições Federais de Ensino Superior, onde se 

enquadra o CEFET/RJ, o profissional de pedagogia está regido sob o regime jurídico 

dos cargos do Plano de Carreira instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, observadas as disposições da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. A Lei nº 

11.091 dispõe sobre a estruturação do PCCATAE, no âmbito das Instituições Federais 

de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação. O pedagogo tem suas atribuições 

delineadas pelo Ministério da Educação – MEC, por meio do Ofício Circular n° 15/2005 

CGGP/ SAA/SE/MEC. 

Nesse sentido, Brandt et al. (2014) constataram que os pedagogos do IFSC e 

IF Catarinense, na função de supervisão, com base nas atribuições delineadas pelo 

MEC, apresentam proposta definida de organizar e sistematizar os distintos  saberes 

e princípios educativos do processo de ensino-aprendizagem, junto aos docentes e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.091-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.091-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.091-2005?OpenDocument


76 
 

discentes,contribuindo assim, com a transformação de uma educação de melhor 

qualidade (BRANDT et al, 2014:68). 

No CEFET/RJ, onde há a mesma normativa que destaca as atribuições do 

profissional de pedagogia, nota-se, por parte dos pares, uma percepção difusa da 

identidade do pedagogo e, consequentemente, prejuízo em relação às 

potencialidades de cooperação em prol da educação pública, gratuita e de qualidade. 

Logo, o pedagogo, enquanto profissional, apresenta diferentes habilidades, 

conhecimentos, estilos, crenças, valores, inquietações e interesses ao longo de sua 

carreira. Assim como memórias de sua história de vida, formação e profissão que 

influenciam diretamente em sua identidade profissional. Conforme aponta Hall (2011), 

as mudanças no final do século XX, estão modificando as identidades pessoais dos 

indivíduos, a opinião que se têm de si mesmos como sujeitos integrados. Essa 

descentração constitui o que o autor denomina de “crise de identidade”.  

Nesse sentido, com as diversas mudanças ocorridas no curso de formação do 

pedagogo, que influenciaram declaradamente na construção da sua identidade, 

conforme os apontamentos teóricos deste trabalho, esse profissional poderia ser 

classificado, na concepção de Hall (2011), como o sujeito pós-moderno, aquele que 

não possui identidade fixa. Ele assume identidades diferentes em momentos distintos, 

identidades por vezes contraditórias, que o impelem em diferentes direções, conforme 

o ambiente social e cultural em que ele está inserido. Conhecer esse processo ao qual 

o autor chama de identificação é fundamental para que o objetivo desta pesquisa, que 

é o de refletir o papel do pedagogo no Sistema CEFET/RJ, seja alcançado.  

Nesse contexto, ao longo da trajetória profissional e de formação, podem 

acontecer fatos, negativos ou positivos, que colaboram direta ou indiretamente na 

construção do perfil profissional do pedagogo. Assim como também podem acontecer 

fatos com outros profissionais, aos quais o pedagogo interage no seu dia-a-dia no 

ambiente escolar, que influenciam no conceito e percepção que esses profissionais 

têm a respeito do pedagogo.  

Conforme relatam Brabo e Souza (2006), experiências negativas com 

pedagogos, vividas e relatadas por entrevistados de sua pesquisa, servem como 

indício de que há um conjunto de opiniões, crenças e estereótipos pré-formados, entre 

os professores investigados, sobre a Pedagogia e os pedagogos. Segundo os autores, 

essas opiniões podem servir de barreira ao diálogo e trabalho em equipe, criando e 

mantendo conflitos entre docentes e pedagogos.  
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Gonçalves, Abensur e Queiroz (2009) quando afirmam que, caracterizar a 

natureza das atividades de Pedagogo e TAE como técnica administrativa, alimenta 

uma desavença entre docentes e especialistas, eles asseguram que essa desavença 

existe. Do mesmo modo, o resultado da análise das entrevistas da pesquisa 

supracitada de Brabo e Souza (2006) sugere que uma expressiva parcela de 

professores apresenta uma tendência atitudinal negativa em relação à Pedagogia e 

aos pedagogos. 

Neste sentido, pretende-se pesquisar a imagem (conceito) que o pedagogo 

tem de si e sua imagem (conceito) junto aos docentes no CEFET/RJ. Dessa forma, 

também será pesquisado como se articulam ou podem ser articuladas as ações 

desses profissionais e sua possível contribuição ao desenvolvimento do sistema 

CEFET/RJ. 

Pois, ao pesquisar sobre Pedagogia e Pedagogo, analisando as mudanças 

ocorridas no curso de Pedagogia, levando em conta os aspectos históricos, políticos 

e sociais, por meio de referenciais teóricos consistentes, percebe-se o quanto a 

construção da identidade profissional do pedagogo é influenciada e pode intervir no 

seu posicionamento e papel no ambiente de trabalho. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

Segundo Richardson (2012:22) vários conceitos de método são confundidos 

com metodologia. O autor esclarece que “método vem do grego méthodos (meta = 

além de, após de + ódos = caminho)”, ou seja, método significa o caminho ou o modo 

para chegar a determinado fim.   Metodologia “[...] deriva do grego méthodos (caminho 

para chegar a um objetivo) + logos (conhecimento).” Nesse sentido, o conceito de 

metodologia é definido como os procedimentos e regras utilizados por determinado 

método (RICHARDSON, 2012:22).  

Para Pinheiro (2010), a pesquisa científica é um processo de construção do 

conhecimento que tem como objetivo primordial gerar novos conhecimentos e 

concordar ou não com algum conhecimento preexistente. 

De acordo com Marconi & Lakatos (2006:155), pesquisa “[...]é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais”. 

Ainda conforme Marconi & Lakatos (2006), na pesquisa científica, os métodos 

e as técnicas podem ser selecionados a partir da apresentação do problema, da 

formulação das hipóteses e da definição do universo ou da amostra. Essa seleção 

depende dos vários fatores pertinentes à pesquisa, tais como a natureza dos 

fenômenos, a abordagem e o objeto de pesquisa, os recursos financeiros, a equipe 

humana envolvida, entre outros.  

Nesse sentido, este capítulo tem o objetivo de esclarecer os procedimentos 

adotados na metodologia que foi aplicada na pesquisa, assim como o processo de 

análise e tratamento dos dados obtidos. 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com Vergara (2014), existem diversas taxionomias de tipos de 

pesquisa e a autora propõe dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Para a classificação deste estudo quanto aos fins, a presente pesquisa 

apresenta as seguintes características: 
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 Pesquisa descritiva: uma vez que visou descrever as características e 

percepções dos pedagogos quanto ao seu papel e sua auto-imagem e retratar 

como esse profissional é percebido por gestores, professores e coordenadores 

de curso nos campi do CEFET/RJ, podendo estabelecer relações entre 

variáveis.  

 Pesquisa explicativa: pois teve o objetivo de tornar o papel do pedagogo 

cognoscível e explicar quais fatores contribuíram para a ocorrência de um 

determinado fenômeno. Este estudo, pretendeu explicar como se articulam as 

ações do pedagogo e dos docentes no contexto educativo com vistas à 

melhoria do processo ensino-aprendizagem e como a identidade profissional 

do pedagogo pode intervir em suas contribuições no sistema CEFET/RJ. 

Segundo Turrioni e Mello (2012:81) “a pesquisa explicativa aprofunda o 

conhecimento da realidade porque explica a razão, o “porquê” das coisas.” 

Ainda segundo Turrioni e Mello (2012), quanto à sua natureza da pesquisa 

pode ser classificada em pesquisa básica ou aplicada.  

Nesse sentido, quanto à sua natureza esta pesquisa classifica-se como 

aplicada devido ao seu interesse prático em que os resultados sejam compartilhados 

e aplicados na minimização dos problemas encontrados na realidade, com o propósito 

de atingir os objetivos destacados na pesquisa (TURRIONI e MELLO, 2012). 

Quanto aos meios, a pesquisa utilizou-se de: 

 Pesquisa Bibliográfica e Documental: uma vez que está suportada por um 

estudo bibliométrico de obras científicas relacionadas ao tema e aos objetivos 

da pesquisa, tais como: artigos de periódicos científicos (nacionais e 

internacionais), livros, trabalhos apresentados em congressos, simpósios e 

encontros, teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação de 

diversas universidades brasileiras. O estudo sistematizado também contempla 

documentos nacionais e internacionais tais como: leis, resoluções, decretos, 

pareceres, entre outros, além de documentos internos ao CEFET-RJ. 

 Estudo de caso: porque consistiu em uma pesquisa que realizada com 

servidores do CEFET/RJ, nos campi Maracanã (sede), Maria da Graça, Nova 

Iguaçu, Nova Friburgo, Itaguaí, Petrópolis, Angra dos Reis e Valença, 

abarcouestudo profundo admitindo o seu amplo e detalhado conhecimento 

(VERGARA, 2012; TURRIONI e MELLO, 2012).  
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Segundo Yin (2015), o estudo de caso pode ser considerado como uma 

importante estratégia metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois 

permite ao investigador um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, 

revelando nuances difíceis de serem percebidas por outros meios. O estudo de caso 

também favorece uma visão holística sobre os acontecimentos da vida real, tendo 

como destaque seu caráter de investigação empírica de fenômenos contemporâneos 

(YIN, 2015).  O estudo de caso analisa de forma intensiva situações particulares, 

possibilitando generalizações empíricas quanto à obtenção de dados. Para realizar 

esse estudo, foram utilizados questionários e entrevista como instrumentos de coleta 

de informações. 

Gray (2012) esclarece que a metodologia de pesquisa adotada pelo 

pesquisador é determinada por vários fatores e influenciada pela inclinação da 

pesquisa a uma perspectiva positivista, interpretativista ou outra. A atitude do 

pesquisador diante das formas com que entende que a teoria deve ser aplicada, se a 

pesquisa deve começar com um modelo ou perspectiva teórica (abordagem dedutiva) 

ou se os modelos deveriam surgir dos próprios dados (abordagem indutiva), também 

influenciam a metodologia (GRAY, 2012:29). 

Ainda conforme Gray (2012:19), por meio do processo indutivo planeja-se a 

coleta de dados e, em seguida, analisa-se esses dados para verificar se há qualquer 

padrão que indique relações entre as variáveis. A partir dessa análise, generalizações, 

relações e até teorias podem ser construídas.  

Nesse sentido, quanto à abordagem, a pesquisa partiu de um processo 

indutivo, em que generalizações e relações puderam ser construídas a partir de 

observações empíricas com destaque na interação entre os dados e sua análise. 

Conforme destacam Turrioni e Mello (2012), as descrições e explicações são 

realizadas com ênfase no processo e no contexto em que se encontram as 

informações. 

Gray (2012:135) também esclarece que a pesquisa qualitativa é uma 

abordagem naturalista que visa compreender os fenômenos em seus próprios 

contextos. O papel do pesquisador é alcançar um panorama profundo e “holístico” da 

situação. Segundo o autor, obter dados sobre a percepção dos atores envolvidos 

significa prestar atenção, desprender-se dos preconceitos e criar empatia para com 

os estudados.  
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No mesmo sentido, Flink (2013:23) aborda que os pesquisadores qualitativos 

escolhem os participantes propositalmente e integram pequenos números de casos 

segundo sua relevância. De acordo com o autor, a pesquisa qualitativa lida com as 

questões utilizando uma das três abordagens a seguir: 

a) Visa à captação do significado subjetivo das questões a partir do ponto de vista 

dos participantes; 

b) Frequentemente os significados latentes de uma questão estão em foco; 

c) Em muitos casos, as práticas sociais, os modos de vida e o ambiente em que 

vivem os participantes são descritos. 

Ainda segundo Flink (2013:23-24), “[...] o objetivo é menos testar o que é 

conhecido (p. ex. uma teoria ou hipótese já existente) do que descobrir novos aspectos 

na situação que está sendo estudada e desenvolver teoria ou hipóteses a partir dessas 

descobertas.” Por isso a pesquisa qualitativa não é padronizada e sim desenhada para 

ser o mais aberta possível.  

Dessa forma, a presente pesquisa pode ser classificada como qualitativa 

tendo em vista que não utilizou instrumentos padronizados nem métodos e técnicas 

estatísticas. Está baseada na obtenção de dados descritivos, interpretação dos 

fenômenos em seus próprios contextos e atribuição de significados a partir do ponto 

de vista dos participantes.  

A Figura 08 ilustra a classificação da pesquisa quanto à natureza, aos meios, 

aos fins e a abordagem. 

 

Figura 08 - Classificação da pesquisa 
Fonte: adaptado de Turrioni e Mello (2012) 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Para Richardson (2012), o universo ou população é o conjunto de elementos 

que possuem características determinadas. Em estatística, população refere-se ao 

conjunto de indivíduos que, por exemplo, pertencem ao mesmo ambiente de trabalho, 

alunos matriculados na mesma universidade, toda a produção de carro de uma 

fábrica, entre outros.  

Ainda segundo Richardson (2012), cada membro de uma população, ou 

universo, denomina-se elemento. Quando se toma certo número de elementos de 

determinada população com o objetivo de se averiguar algo sobre essa população, 

denomina-se de amostra. 

Para Vergara (2014), a população é o conjunto de elementos (empresas, 

produtos, pessoas, entre outros) que possuem particularidades que são objeto de 

estudo.  

Fizeram parte do universo da presentepesquisa os servidores do sistema 

CEFET/RJ diretamente envolvidos com o processo ensino-aprendizagem.  

O CEFET/RJ, após a adesão ao Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, passou a estruturar-se como Sistema 

Multicampi e possui oito campi, Nova Iguaçu, Maria da Graça, Petrópolis, Nova 

Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis, Valença e a unidade sede campus Maracanã. 

Nesses campi são oferecidos cursos regulares de ensino médio, educação 

profissional técnica, graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu. São 

oferecidos também, programas e projetos na modalidade de educação à distância 

(CEFET/RJ, 2010). 

Cada campi possui no seu organograma as Seções de Articulação 

Pedagógica – SAPED. As SAPEDs visam contribuir com o aprimoramento do 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pela instituição e possuem suas 

especificidades e características próprias. Diferentemente dos outros campi, no 

campus Maracanã (unidade sede) há a Divisão de Apoio Pedagógico – DIAPE, que 

se caracteriza por um serviço de orientação educacional; a Coordenação Pedagógica 

que se distingue pelo trabalho de apoio aos professores; a Divisão de Projetos 

Educacionais –DIPED, onde são desenvolvidos projetos educacionais ligados ao 

Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE, Incubadora 
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Solidária, Educação e Saúde e Educação a Distância, assim como  colabora nas 

questões pedagógicas dos diversos departamentos acadêmicos; e a Direção de 

Ensino – DIREN onde são realizadas atividades diretamente ligadas ao ensino, tais 

como coordenação do Programa de Monitoria do Ensino Médio/Técnico e Ensino 

Superior de todos os campi,  coordenação do Projeto Pedagógico Institucional, 

participação na Equipe de Apoio aos relatórios de avaliação institucional da CPA - 

Comissão Própria de Avaliação do CEFET/RJ, recadastramento dos cursos no CREA, 

além de outras demandas da Diretoria 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa é refletir o papel do pedagogo no 

contexto da sua colaboração no processo ensino-aprendizagem no CEFET/RJ,a 

pesquisa foi realizada em todos os campi do CEFET/RJ, Angra dos Reis, Itaguaí, 

Maracanã (sede), Maria da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu,Petrópolis e Valença.  

A população da pesquisa referiu-se especificamente aos Pedagogos e TAEs 

com formação em pedagogia que fazem parte das SAPEDs, da DIAPE, da 

Coordenação Pedagógica, da DIPED e da DIREN, assim como, os coordenadores de 

curso e docentes da graduação, do Ensino Médio, do Ensino Técnico Concomitante e 

Médio Integrado, os gerentes acadêmicos, os diretores de campi, o chefe do 

Departamento de Ensino Médio e Técnico –DEMET, o chefe do Departamento de 

Ensino Superior  – DEPES,  a Direção de Ensino  – DIREN, o Vice-diretor e a Direção 

Geral.  

O Quadro 24 ilustra o quantitativo da População, os setores e cargos dos 

profissionais selecionados. 

Quadro 24 - Demonstrativo do quantitativo da População 

Cargo População 

Pedagogos do Maracanã 

- Coordenação Pedagógica 
- DIAPE 
- DIPED 
- DIREN 

10 

Pedagogos dos campi 
 

Angra dos Reis 1 

Itaguaí 1 

Maria da Graça 1 

Nova Friburgo 1 

Nova Iguaçu 2 

Petrópolis 2 

Valença 1 

Total Pedagogos  19 

TAEs/Pedagogos do 
Maracanã 

- Coordenação Pedagógica 
- DIAPE 
- DIPED 

8 
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- DIREN 

TAEs/Pedagogos dos campi 
 

Angra dos Reis 1 

Itaguaí - 

Maria da Graça - 

Nova Friburgo 2 

Nova Iguaçu 1 

Petrópolis 2 

Valença - 

Total de TAEs/Pedagogos  14 

Total dos profissionais de Pedagogia 33 

Docentes por campi 
 

Angra dos Reis 43 

Itaguaí 58 

Maracanã 423 

Maria da Graça 39 

Nova Friburgo 43 

Nova Iguaçu 94 

Petrópolis 58 

Valença 41 

Total de docentes 799 

Coordenação de curso por 
campi 

 

Angra dos Reis 3 

Itaguaí 5 

Maracanã 38 

Maria da Graça 4 

Nova Friburgo 6 

Nova Iguaçu 9 

Petrópolis 5 

Valença 5 

Total de Coordenadores 75 

Total de Docentes e Coordenadores 874 

 
Gestores dos campi: 
Gerência Acadêmica 

Angra dos Reis 1 

Itaguaí 1 

Maria da Graça 1 

Nova Friburgo 1 

Nova Iguaçu 1 

Petrópolis 1 

Valença 1 

Total de Gerentes Acadêmicos dos campi 7 

Gestores dos campii: 
Diretores 

Angra dos Reis 1 

Itaguaí 1 

Maria da Graça 1 

Nova Friburgo 1 

Nova Iguaçu 1 

Petrópolis 1 

Valença 1 

Total de Diretores dos campi 7 

Gestores do campus 

Maracanã –sede 

Chefe do DEMET 1 

Chefe do DEPES 1 

Direção de Ensino 1 

Vice-Direção 1 

Direção Geral  1 

Total de Gestores Maracanã 5 

Total de Gestores 19 

  Total Geral da População 926 

 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 
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De acordo com Yin (2015),existem seis fontes de dados para estudos de 

casos, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Segundo o autor, essas fontes 

não são excludentes e podem ser usadas concomitantemente. 

Nesse sentido, para a coleta de dados, com o objetivo de obter informações 

que permitissem responder às questões da pesquisa foram adotadas as seguintes 

fontes de evidências:documentação, questionários e entrevistas. 

O Quadro 25 contempla em detalhes os pontos positivos e negativos das 

fontes de evidências utilizadas no estudo. 

Quadro 25 - Fontes de evidências: vantagens e desvantagens 
Fonte de 
Evidência 

Vantagens Desvantagens 

Documentação 

- Estável: pode ser revista sempre que 

necessário. 

- Discreta: não foi elaborada como 

resultado do estudo de caso. 

- Exata: contém informações precisas, 

tais como: nomes, cargos, eventos 

- Cobertura Ampla: extenso período de 

tempo, eventos e contextos. 

- Acesso – questões de confidencialidade 

em algumas organizações.  Pode ser 

negado. 

 - Viés de relato – reflete o viés do    

autor do documento.  

 

Questionário 

- Os respondentes podem responder em 
momento e local que lhes sejam mais 
conveniente e adequado; 
- Facilidade de envio a vários 
respondentes; 
- O anonimato dos respondentes pode 
ser garantido; 
- menos possibilidade de haver  viés por  
parte do entrevistador. 

- A taxa de resposta pode ser baixa; 
- Demandam um certo nível de instrução 
por parte do respondente; 
- Não há oportunidade de se esclarecer 
respostas ambíguas ou mal formuladas; 
- os respondentes podem dar respostas 
imprecisas ou enganosas sem que o 
entrevistador detecte. 

Entrevista 
 

- Direcionadas: enfocam diretamente o 

tópico do estudo de caso. 

- Perceptivas: fornecem inferências 

causais percebidas. 

- Flexibilidade, as questões podem ser 

adaptadas pelo próprio entrevistador de 

modo a facilitar a compreensão entre 

entrevistador e entrevistado. 

- Possibilidade de perceber expressões 

faciais ou reações do entrevistado que 

permitem extrair conclusões sobre as 

suas opiniões. 

 -  Oportunidade de obter dados que não se 

encontram em fontes documentais e que 

sejam relevantes e expressivos. 

- Permite explorar o máximo de 

informações. 

- Ricas em conteúdo – fornecem dados 

instigantes e originais. 

- Possibilidade de obter informações mais 

precisas, podendo ser comprovadas, de 

imediato 

- Risco de viés devido a questões mal 

elaboradas. 

- Viés de Respostas. 

- Requer maior disponibilidade de 

tempo. 

- O tempo e o ambiente terem de ser 

previamente planejados e combinados 

entre o entrevistador e o entrevistado 

- Imprecisões devido à falta de 

lembranças do entrevistado.  

- Reflexibilidade: o entrevistado 

responde ao entrevistador o que ele 

quer ouvir  

- Possibilidade do entrevistado ser 

influenciado, consciente ou 

inconscientemente, pelo entrevistador. 

Fonte: Adaptado de Yin (2015); Gray(2012) 
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As pesquisas podem ser realizadas com dois tipos distintos de dados: os 

primários e os secundários. Os dados secundários são aqueles que já foram coletados 

e, portanto, estão disponíveis; enquanto os dados primários são aqueles que são 

recolhidos e analisados com foco nos objetivos da pesquisa. A utilização de dados 

primários ou secundários depende dos objetivos que se pretende alcançar.  

Seguem os dados primários e secundários que deram suporte à pesquisa: 

 

Dados Primários: 

 Entrevistas: uma das mais importantes fontes de informações para um estudo 

de caso. Normalmente, as entrevistas são uma fonte efetiva de evidências para 

os estudos de caso, por tratar recorrentemente de questões humanas. Em 

função de estarem sujeitas a problemas como, preconceito, articulação pobre e 

imprecisa, além de problemas com a memória do entrevistado, Yin (2015) sugere 

legitimar os dados obtidos nas entrevistas com informações obtidas através de 

outras fontes (YIN, 2015:114). 

 Questionários: são ferramentas de coleta de dados das mais usadas em 

metodologias de pesquisa, podendo ser usados de acordo com os objetivos da 

pesquisa.  Quando o estudo necessita da opinião densa e ponto de vista de um 

grande número de respondentes, o questionário se torna a forma mais adequada 

de coleta de dados, tornando possível as relações entre variáveis. 

 

Dados secundários: 

 Levantamento bibliométrico: revisão bibliográfica de obras científicas e 

documentos relacionados ao tema e aos objetivos da pesquisa, desenvolvida no 

capítulo 2 deste trabalho. 

A Figura 09 ilustra as etapas da coleta de dados com as devidas fontes de 

evidências selecionadas para o desenvolvimento do estudo. 
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Figura 09 - Etapas da coleta de dados 
Fonte: Adaptado de Araujo & Altro (2014) 

 

3.3.1 Entrevistas 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), a entrevista é um procedimento utilizado 

na pesquisa social, para a coleta de dados que visa auxiliar no diagnóstico ou solução 

de um problema social. Existem diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo 

com o objetivo do pesquisador. Gray (2012) esclarece que as entrevistas podem ser 

divididas em cinco categorias: entrevistas estruturadas, entrevistas semiestruturadas, 

entrevistas não diretivas, entrevistas direcionadas e entrevistas com conversas 

informais. Por ter a presente pesquisa uma abordagem que se caracteriza como 

qualitativa e indutiva, a categoria de entrevista que mais atende aos objetivos desse 
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trabalho é a entrevista semiestruturada. Segundo Gray (2012:302), a entrevista 

semiestruturada possibilita: 

  Fazer aprofundamento das visões e opiniões onde for desejável que os 

respondentes aprofundem suas respostas principalmente quando se pretende 

descobrir os significados pessoais que os mesmos atribuem a conceitos ou 

eventos; 

  Interagir com o entrevistado com o objetivo de se explicar o fenômeno 

estudado e dessa forma obter dados personalizados acerca da percepção do 

referido fenômeno; 

  Realizar perguntas adicionais, mesmo que não tenham sido previstas, a 

medida que apareçam novas questões; 

  Não fazer uso de todas as perguntas em cada entrevista e mudar a ordem das 

mesmas. 

O objetivo da entrevista é obter informações sobre o conhecimento que o 

entrevistado tem sobre determinados fatos, seus valores, atitudes e preferências com 

base em suas percepções, comportamentos e experiências (GRAY, 2012). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010:199), é fundamental que o 

entrevistador planeje e prepare a entrevista com antecedência e tenha uma ideia clara 

da informação de que precisa. Assim sendo, a entrevista exige as seguintes as 

medidas:  

 Planejamento: o objetivo a ser alcançado deve ser o foco; 

 Conhecimento prévio do entrevistado: visa saber o grau de familiaridade dele 

com o assunto; 

 Oportunidade da entrevista: marcar com antecedência a hora e o local, para 

assegurar-se de que será recebido; 

 Condições favoráveis: garantir ao entrevistado confidencialidade das respostas 

e de sua identidade; 

 Contato com líderes: acredita-se conseguir maior entrosamento com o 

entrevistado e maior variabilidade de informações; 

 Conhecimento prévio do campo: evita desencontros e perda de tempo; 

 Preparação exclusiva: organizar roteiro ou formulário com as questões 

importantes; 

 Solicitar ao entrevistado permissão para gravação da entrevista.  
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3.3.2 Validação do Instrumento de Coleta de Dados 

 
De acordo com Gray (2012), é fundamental a busca por credibilidade nos 

desenhos de entrevistas, ou seja, devem-se garantir que as conclusões sejam 

confiáveis, o que inclui questões de validade e confiabilidade. É necessário que seja 

garantido que o conteúdo das perguntas esteja relacionado diretamente aos objetivos 

da pesquisa. 

Nessa perspectiva, os instrumentos elaborados para coleta de dados foram 

analisados pelo orientador da pesquisa para verificação da validade e confiabilidade, 

conforme sugere Gray (2012).  Após a análise, os instrumentos foram pré-testados 

com especialistas da área de pedagogia, gestores e docentes, selecionados por 

reunirem características peculiares que lhes conferem representatividade no tema do 

trabalho, além de envolvimento profissional com o pesquisador, auxiliando em caso 

de necessidade de ajustes nos instrumentos.  

Com o objetivo de manter a seriedade científica dos instrumentos de coleta 

de dados e a validade interna do desenho da entrevista e dos questionários, as 

questões formuladas tiveram estreita relação com a revisão bibliográfica.  

O roteiro proposto para o questionário dos gestores;coordenadores e 

docentes e dos profissionais de Pedagogia foi constituído por 11, 14 e 24 questões 

respectivamente. No primeiro bloco de perguntas constam questões referentes à 

caracterização do campus e do respondente, tais como nível e área de formação e 

experiência profissional do entrevistado. No segundo bloco constam perguntas 

referentes à especificidade do ambiente organizacional com base nos objetivos e 

questões da pesquisa.  

A Figura 10 ilustra as etapas de validação do instrumento de coleta de dados 

 e o Quadro 26 e Quadro 27 ilustram a fundamentação teórica que deu suporte ao 

roteiro dos questionários e da entrevista, especificamente ao segundo bloco de 

questões. O roteiro proposto encontra-se nos Apêndices. 
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Figura 10 - Etapas para validação do instrumento de coleta de dado 
 
 

Quadro 26 – Fundamentação teórica para as questões da entrevista e questionários dos gestores e 
coordenadores/docente 

Objetivos da 
pesquisa 

Perspectiva de 
Interesse da 

Pesquisa 

Questões para Gestores e 
Coordenadores/Docentes  Fonte 

• Pesquisar a 
imagem 
(conceito) do 
pedagogo junto 
aos Gestores e 
Docentes  no 
CEFET/RJ. 

-Formação do 
Pedagogo 
 
-Concepção de 
Educação 
 
 

-Como você caracterizaria a atuação 
do profissional de Pedagogia no 
processo ensino-aprendizagem do 
CEFET/RJ? 

 
-Em sua opinião, a percepção 
registrada na questão 4 é equivalente 
em todos os segmentos (médio, 
técnico e superior) ou há distintas 
percepções, associadas a cada 
segmento? Explique: 

 
-A imagem que o gestor tem com 

relação ao profissional de Pedagogia 
pode favorecer ou dificultar o 
desempenho das atividades desse 
profissional? Explique: 
 
-A imagem que o docente tem com 

relação ao profissional de Pedagogia 
pode favorecer ou dificultar o 
desempenho das atividades desse 
profissional? Explique: 

BRASIL (1999);  
BRASIL, LDBEN 
- Lei n° 9.394 
(1996);  
Brzezinski (2007, 
2008 e 2011); 
Brabo e Souza 
(2006); 
Machado (1986);  
Scheibe e Aguiar 
(1999);  
Silva (2006);  
Pinto (2006); 
Cruz (2009); 
Libâneo (2006a e 
2006b);  
 

• Pesquisar como 
se articulam ou 
como podem 
ser articuladas 
as ações do 
pedagogo e do 
docente no 
CEFET/RJ. 

 

- Papel e 
Atribuições do 
profissional de 
Pedagogia na 
Instituição  
 
- Articulação das 
ações dos 
profissionais de 
Pedagogia  com 
os docentes 

-Qual ou quais das atividades abaixo o 
profissional de pedagogia 
desempenha regularmente no 
campus?  
(  ) Assessorar a gestão do campus 

quanto às questões do processo 
ensino-aprendizagem e 
comunidade escolar. 

(  ) Coordenar as reuniões 
pedagógicas e de planejamento 
nas questões de currículo, 
aprendizagem, avaliação da 

Ofício Circular n° 
15/2005, 
CGGP/SAA/SE/ 
MEC;  
Pinto (2006);  
Libâneo (2006a, 
2006b);  
Borda et 
al.(2008);   
Pascoal, 
Honorato e 
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aprendizagem, recursos didáticos, 
entre outras. 

(  ) Supervisionar e acompanhar o 
processo ensino-aprendizagem 
junto aos docentes  

(  ) Planejar e avaliar intervenções 
pedagógicas tendo como 
finalidade aprimorar o 
desempenho escolar discente e a 
prática educativa. 

(  ) Contribuir na formação continuada 
dos docentes. 

(  ) Atuar na prevenção, intervenção e 
aconselhamento pedagógico dos 
discentes. 

(  ) Atuar como Mediador e Articulador 
na comunidade escolar.  

(  ) Sugerir, elaborar e desenvolver 
projetos para a melhoria do 
processo educativo. 

(  ) Sugerir, elaborar e desenvolver 
projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. 

(  ) Participar do processo de 
ingresso, seleção e qualificação 
de servidores e discentes na 
Instituição. 

(  ) Participar da elaboração e 
atualização dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  ) Outra(s):_____________ 

-Quais das ações, relatadas abaixo, 
com vistas à melhoria do processo 
ensino-aprendizagem, o profissional 
de Pedagogia desenvolve junto aos 
docentes nos campi? 

(  ) Reuniões Pedagógicas 
(  ) Reuniões de Planejamento 
(  ) Reuniões com os responsáveis 

pelos discentes 
(  ) Elaboração e desenvolvimento de 

Projetos 
(  ) Formação continuada em serviço 
 (  ) Estudos de revisão de currículo e 

programas de ensino; 
(  ) Elaboração e atualização dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos 
- PPC 

(  ) Nenhuma das opções 
supracitadas 

      (  ) Outra (s):___________________ 

Albuquerque 
(2008);  
Gonçalves, 
Abensur e 
Queiroz (2009); 
Brzezinski (2007, 
2008, 2011);   
Barbosa e Abdian 
(2013); 
Brandt et 
al(2014) 

• Identificar as 
ações e 
possíveis 
contribuições do 
pedagogo ao 
desenvolvimento 
do sistema 
CEFET/RJ. 

 
• Propor  ações 

que propiciem a 
ressignificação 
do papel do 
pedagogo no 
CEFET/RJ. 

- Contribuições 
no processo 
ensino-
aprendizagem 
 
 

- A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de 
maio de 2006, que instituiu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Curso de Graduação em Pedagogia 
(BRASIL, 2006), expõe que as 
atividades inerentes ao pedagogo 
estão voltadas para o planejamento, 
execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação. 
Neste sentido, quais das ações 
listadas abaixo, na sua avaliação 
poderiam contribuir no 
desenvolvimento do Sistema 
CEFET/RJ?   

Ofício Circular n° 
15/2005, 
CGGP/SAA/SE/ 
MEC;  
Garrido (2009);  
Gonçalves, 
Abensur e 
Queiroz (2009); 
BRASIL, (2006);  
Pinto (2006); 
Cruz (2009); 
Libâneo (2006a e 
2006b);  
Vasconcellos 
(2002);  
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(  ) Assessoramento e orientação à 
gestão do campus quanto às 
questões do processo ensino-
aprendizagem e da comunidade 
escolar. 

(  ) Planejamento e avaliação de 
intervenções pedagógicas tendo 
como finalidade aprimorar o 
desempenho escolar discente e a 
prática educativa. 

(  ) Supervisão e acompanhamento do 
processo ensino-aprendizagem 
junto aos docentes.  

(  ) Formação continuada dos 
docentes. 

(  ) Elaboração,desenvolvimento e 
participação em projetos. 

(  ) Atuação na prevenção, 
intervenção e aconselhamento 
pedagógico dos discentes. 

(  ) Participar da elaboração e 
atualização dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  ) Participação no processo de 
ingresso, seleção e qualificação 
de docentes e discentes da 
Instituição. 

(  ) Atuar como Mediador e Articulador 
na comunidade escolar.  

(  )Outra (s):___________ ___  

Gadotti (2004, 
2012); 
Brandt et al. 
(2014)  
 

 

Quadro 27 - Fundamentação teórica para as questões do questionário dos profissionais de 
Pedagogia 

Objetivos da 
pesquisa 

Perspectiva de 
Interesse da 

Pesquisa 

Questões do questionário  para  
Profissionais de Pedagogia 

Fonte 

• Pesquisar a 
imagem 
(conceito) que o 
pedagogo tem de 
si.  

 

- Formação do 
Pedagogo 
 
- Identidade 
profissional 

-A imagem que o docente tem com 
relação ao profissional de Pedagogia 
pode favorecer ou dificultar o 
desempenho das suas atividades? 
Explique: 

     -Como você percebe a visão 
(imagem) que os docentes possuem 
em relação ao profissional de 
Pedagogia no campus?  

-A imagem é semelhante em todos os 
segmentos (médio, técnico e superior) 
ou há distintas percepções, 
associadas a cada segmento?  
-Explique: 

 

Machado (1986);  
Mercer (1990);  
BRASIL, LDBEN 
- Lei n° 9.394 
(1996); 
Berger e 
Luckmann 
(2004);  
Pimenta e 
Anastasiou 
(2005); 

Bauman (2005);  
BRASIL (2006); 
Brabo e Souza 
(2006);  
Libâneo (2006a, 
2006b); 
Pinto (2006);  
Silva (2006);  
Hall (2011) 

 
• Pesquisar como 

se articulam ou 
como podem ser 
articuladas as 
ações do 
pedagogo e do 
docente no 
CEFET/RJ. 

 

- Atribuições  
 
- Articulação das 
ações com os 
docentes; 
 
- Tendência 
atitudinal 
negativa por 

-Dentre algumas das atribuições 
descritas abaixo, delineadas pelo 
Ministério da Educação – MEC – por 
meio do Ofício Circular n° 15/2005 
CGGP/ SAA/SE/MEC, para o cargo 
de pedagogo, quais são 
desempenhadas pelos profissionais 
de pedagogia (pedagogos e TAEs 
com formação em Pedagogia) no 
campus? 

Ofício Circular n° 
15/2005 
CGGP/SAA/SE/ 
MEC;  
Pinto (2006);  
BRASIL (2006); 
Brabo e Souza 
(2006);  
Libâneo (2006a, 
2006b);  
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parte dos 
docentes 
 
- Conflitos 
funcionais  

(  ) Executar trabalhos especializados 
de administração escolar 
(  ) Executar trabalhos especializados 
de orientação educacional 
(  ) Executar trabalhos especializados 
de supervisão escolar 
(  ) Participar de estudos de revisão 
de currículo e programas de ensino 
(  ) Participar do processo de 

ingresso, seleção e qualificação 
de docentes  e discentes da 
Instituição Federal de Ensino 

(  ) Elaborar e desenvolver projetos de 
ensino-pesquisa-extensão 

-Se houve atribuições que não foram 
marcadas, na questão 13, ou seja, 
que não são desempenhadas pelos 
profissionais de pedagogia, na sua 
percepção, por que motivos não são 
desempenhadas? 

-Dentre as atribuições citadas na 
questão 13, delineadas pelo MEC 
para o profissional de pedagogia, 
alguma foi ou é exercida, no campus, 
por profissional de outra área? 

-Em caso positivo na questão 15, qual 
atribuição ou atribuições são 
exercidas por profissional de outra 
área? 

-Que profissional as tem exercido? 

-Uma das atribuições do profissional 
de pedagogia que está diretamente 
relacionada ao processo ensino-
aprendizagem e ao trabalho do 
docente é a de coordenação 
pedagógica. Quais das atividades 
listadas abaixo, voltadas para esta 
atribuição, você desenvolve 
regularmente? 

(  ) Não desenvolvo atividades 
voltadas para essa atribuição. 
(  ) Planejamento e avaliação de 

intervenções pedagógicas tendo 
como finalidade aprimorar o 
desempenho escolar discente e a 
prática educativa. 

(  ) Supervisão e acompanhamento do 
processo ensino-aprendizagem. 
(  ) Formação continuada dos 
docentes. 
(  ) Coordenação das reuniões 

pedagógicas e de planejamento 
nas questões de currículo, 
aprendizagem, avaliação da 
aprendizagem, recursos didáticos, 
entre outras. 

(  ) Outra (s):_____________ 

Borda et 
al.(2008);   
Pascoal, 
Honorato e 
Albuquerque 
(2008);  
Gonçalves, 
Abensur e 
Queiroz (2009),  
Barbosa e Abdian 
(2013) 
Brandt et al 
(2014) 

• Identificar as 
ações e 
possíveis 
contribuições do 
pedagogo ao 
desenvolvimento 

- Contribuições 
no processo 
ensino-
aprendizagem 

-A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de 
maio de 2006, que instituiu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Curso de Graduação em Pedagogia 
(BRASIL, 2006), expõe que as 
atividades inerentes ao pedagogo 
estão voltadas para o planejamento, 

Ofício Circular n° 
15/2005, 
CGGP/SAA/SE/ 
MEC;  
Garrido (2009);  
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do sistema 
CEFET/RJ. 

 
• Propor  ações 

que propiciem a 
ressignificação 
do papel do 
pedagogo no 
CEFET/RJ. 

execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da 
Educação. Neste sentido, quais das 
ações listadas abaixo, na sua 
avaliação poderiam contribuir no 
desenvolvimento do Sistema 
CEFET/RJ?   
(  ) Assessoramento e orientação à 

gestão do campus quanto às 
questões do processo ensino-
aprendizagem e da comunidade 
escolar. 

(  ) Planejamento e avaliação de 
intervenções pedagógicas tendo 
como finalidade aprimorar o 
desempenho escolar discente e a 
prática educativa. 

(  ) Supervisão e acompanhamento do 
processo ensino-aprendizagem 
junto aos docentes.  

(  ) Formação continuada dos 
docentes. 
(  ) Elaboração,desenvolvimento e 
participação em projetos. 
(  ) Atuação na prevenção, 

intervenção e aconselhamento 
pedagógico dos discentes. 

(  ) Participar da elaboração e 
atualização dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  ) Participação no processo de 
ingresso, seleção e qualificação 
de docentes e discentes da 
Instituição. 

(  ) Atuar como Mediador e Articulador 
na comunidade escolar.  
(  )Outra (s):___________ ___  

Gonçalves, 
Abensur e 
Queiroz (2009); 
BRASIL, (2006);  
Pinto (2006); 
Cruz (2009); 
Libâneo (2006a e 
2006b);  
Vasconcellos 
(2002);  
Gadotti (2004, 
2012); 
Brandt et al. 
(2014) 

 

 

3.4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 
Conforme Gray (2012), a análise qualitativa é um procedimento rigoroso, 

exigente e lógico por meio do qual se atribui sentido aos dados. Através da análise 

pode-se partir de uma descrição preliminar dos dados, fazer o desmembramento dos 

mesmos em partes menores e analisar como essas se conectam em novos conceitos, 

municiando a base para uma nova descrição (GRAY, 2012:399).  

Nessa perspectiva, o presente estudo, no primeiro momento, tratouos dados 

qualitativos, através da análise de conteúdo. A análise de conteúdo faz induções sobre 

os dados (normalmente textos) identificando de forma sistemática e prática 

características peculiares (classes ou categorias) entre eles. Regras específicas são 

criadas, as quais são denominadas de critérios de seleção com a finalidade de se 
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tentar alcançar uma medida objetiva. Os critérios de seleção precisam ser 

estabelecidos antes dos dados serem analisados (GRAY, 2012; BARDIN 2011).  

No segundo momento, como se tratou de um estudo de caso e que utilizou 

mais de uma fonte de evidências (informações coletadas na revisão de literatura, nos 

questionários e na entrevista realizada) foi realizada a técnica de triangulação dos 

dados, conforme sugere Yin (2015).  Dessa forma, pretendeu-se desenvolver linhas 

convergentes de investigação, tendo em vista a validação do mesmo fenômeno.  

 
 
 
3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
  

O método escolhido pode apresentar algumas limitações provocadas pela 

própria delimitação da amostra, tendo em vista que fizeram parte da pesquisa apenas 

os profissionais do CEFET/RJ diretamente envolvidos com o processo ensino-

aprendizagem, especificamente os das equipes pedagógicas, os docentes, e os 

gestores. Não obstante, há, no CEFET/RJ, além dos profissionais de Pedagogia que 

compõem as equipes pedagógicas, os referidos profissionais que estão lotados em 

outros setores e por essa razão não participaram da pesquisa.   

Outra limitação que o método possui é o fato de a pesquisadora ser pedagoga 

e servidora do CEFET/RJ o que pode conferir viés na análise dos dados, assim como 

gerar reflexibilidade, ou seja, os entrevistados responderem à entrevistadora o que ela 

quer ouvir.   

Em função do tema estudado tratar de algumas questões subjetivas, tais 

como identidade e experiência profissional, e também questões relacionadas às ações 

desenvolvidas pelos entrevistados, pode ocorrer certa resistência nas respostas, 

conferindo também viés aos dados coletados.    

 

 

 

 

 

4 ANÁLISE DE GESTORES, DOCENTES E PEDAGOGOS SOBRE O PAPEL DO 

PROFISSIONAL DE PEDAGOGIA NO SISTEMA CEFET/RJ 
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4.1 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados provenientes da coleta de 

dados primários,obtidos por meio da aplicação de questionários junto a Pedagogos, 

TAEs com formação em Pedagogia, docentes, coordenadores de curso e gestores. 

Os questionários foram desenvolvidos por meio do Formulário Google, aplicativo do 

Google Drive. Além dos questionários, foi realizada também uma entrevista com o 

Diretor Geral do Sistema CEFET/RJ. 

O questionário dos Gestores foi enviado diretamente para seus respectivos e-

mails, com texto explicativo, abordando os objetivos da pesquisa e importância da 

participação da gestão. Porém, antes do encaminhamento dos questionários, foi 

realizado contato telefônico, com a finalidade de sensibilizar a gestão sobre a 

necessidade da sua participação e colaboração, tanto em responder ao questionário, 

quanto em fazer a divulgação junto aos coordenadores e docentes, tendo em vista ser 

uma pesquisa que teve como um dos objetivos perceber como se articulam ou podem 

ser articuladas as ações do pedagogo e dos docentes no contexto educativo, com 

vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem. Houve necessidade de se 

encaminhar o questionário mais de uma vez, assim como realizar novos contatos 

telefônicos para que houvesse maior aderência à pesquisa. O questionário ficou 

aberto para respostas de 17 de maio a 24 de julho de 2016. 

O link do questionário dos coordenadores e docentes foi enviado aos Chefes 

do DEMET e DEPES e aos Diretores e Gerentes Acadêmicos, nos demais campi, que 

por sua vez, enviaram aos coordenadores para que esses encaminhassem aos 

docentes de seus respectivos colegiados. Após aproximadamente um mês, que os 

questionários estavam abertos para respostas,houve necessidade de se fazer 

contatos diretos com alguns coordenadores e docentes por e-mail e por telefone, com 

o objetivo de intensificar o número de respostas, tendo em vista a dificuldade 

encontrada quanto à adesão à pesquisa. 

Duas semanas antes de terminar o prazo para o fechamento do questionário 

foi necessário entrar novamente em contato com a direção de determinados campi, 

por e-mail e telefone, para solicitar outra vez, colaboração quanto à divulgação do 

questionário para os docentes e coordenadores, tendo em vista o número baixo de 

respostas, fato que poderia comprometer o estudo. Foi solicitado, ainda, o apoio de 
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alguns docentes desses campi, junto aos seus companheiros de trabalho, no sentido 

de também incentivar a participação dos mesmos na pesquisa. O questionário esteve 

aberto para respostas de 17 de maio a 25 de julho de 2016. 

Quanto aos questionários dos pedagogos e TAEs/pedagogos, foram 

realizados, no primeiro momento, contatos telefônicos com os chefes das SAPEDs, 

DIAPE e Coordenação Pedagógica, em que foram informados os objetivos da 

pesquisa e a importância da participação dos profissionais de Pedagogia. Foi, então, 

solicitado que o link do questionário fosse encaminhado aos pedagogos e TAEs com 

formação em Pedagogia. No segundo momento, foram realizados contatos 

telefônicos, diretamente com alguns pedagogos e TAEs, reiterando a importância da 

sua colaboração, tendo em vista tratar-se de um estudo do seu papel e perfil 

profissional na Instituição. O questionário foi, então, encaminhado diretamente para 

os e-mails dos profissionais que ainda não o haviam respondido. Quanto aos 

pedagogos e TAEs/pedagogo da DIREN e DIPED o questionário foi dirigido 

diretamente para o e-mail de cada profissional. O questionário esteve disponível para 

respostas de 17 de maio a 27 de julho de 2016. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

A Figura 11ilustra a frequência de respondentes dos questionários por cargo. 

 

Figura 11 – Frequência de respondentes dos questionários por cargo 

A Tabela 01 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos pedagogos 

por campi. Depreende-se que a adesão dos pedagogos à pesquisa pode ser 

considerada expressiva, pois todos os campi, com exceção do campus Maracanã, 

obtiveram um percentual de 100% de respostas. 

Série1; 
Gestores: 15; 
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Série1; 
Profissionais 

de Pedagogia: 
26; 26; 13%

Série1; 
Docentes e 

Coordenador
es: 157; 157; 

79%

Gestores: 15
Profissionais de Pedagogia: 26
Docentes e Coordenadores: 157
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Tabela 01 – Distribuição e percentual de respostas dos pedagogos por campi 

Pedagogos 
População 

Referenciada 
Respondentes % Respondentes 

Maracanã 10 4 40% 

Angra dos Reis 1 1 100% 

Itaguaí 1 1 100% 

Maria da Graça 1 1 100% 

Nova Friburgo 1 1 100% 

Nova Iguaçu 2 2 100% 

Petrópolis 2 2 100% 

Valença 1 1 100% 

Total Pedagogos 19 13 68% 

 

A Tabela 02 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos TAEs - 

Técnicos em Assuntos Educacionais/pedagogo por campi. Depreende-se, também, 

que a adesão dos TAEs/pedagogos à pesquisa pode ser considerada expressiva, pois 

assim como os pedagogos, todos os campi, com exceção do campus Maracanã, 

obtiveram um percentual de 100% de respostas. 

Tabela 02 - Distribuição e percentual de respostas dos TAEs/pedagogos por campi 

TAEs/Pedagogos 
População 

Referenciada 
Respondente

s 
% Respondentes 

Angra dos Reis 1 1 100% 
Itaguaí - - - 

Maracanã 8 7 88% 
Maria da Graça - - - 
Nova Friburgo 2 2 100% 
Nova Iguaçu 1 1 100% 

Petrópolis 2 2 100% 
Valença - - - 

Total 

TAEs/Pedagogos 
14 13 93% 

 

A Tabela 03 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos docentes por 

campi. Com relação aos docentes, não obstante o tamanho expressivo da população, 

que gerou certa dificuldade de se fazer contato direto com os possíveis respondentes, 

tanto por e-mail quanto por telefone, o quantitativo de respostas foi representativo. 

 

 

 

 

 
Tabela 03 -Distribuição e percentual de respostas dos Docentes por campi 

Docentes 
População 

Referenciada 
Respondentes % Respondentes 

Angra dos Reis 43 6 14% 

Itaguaí 58 4 7% 

Maracanã 423 27 6,4% 
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Maria da Graça 39 9 23% 

Nova Friburgo 43 36 84% 

Nova Iguaçu 94 15 16% 

Petrópolis 58 18 31% 

Valença 41 22 54% 

Total de docentes 799 137 17% 

 

A Tabela 04 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos 

coordenadores por campi. É adequado atentar ao apoio dos coordenadores à 

pesquisa, especialmente dos campi Nova Friburgo, Petrópolis e Valença.  

Tabela 04 - Distribuição e percentual de respostas dos coordenadores por campi 

Coordenadores 
População 

Referenciada 
Respondentes % Respondentes 

Angra dos Reis 3 1 33% 

Itaguaí 5 1 20% 

Maracanã 38 9 24% 

Maria da Graça 4 - - 

Nova Friburgo 6 3 50% 

Nova Iguaçu 9 1 11% 

Petrópolis 5 2 40% 

Valença 5 3 60% 

Total de 

Coordenadores 
75 20 27% 

 

A Tabela 05 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos 

coordenadores e docentes por nível de atendimento. É válido destacar a contribuição, 

por parte dos coordenadores e docentes da graduação, tendo em vista que, no 

CEFET/RJ, o profissional de pedagogia tem maior atuação no ensino médio e técnico. 

Tabela 05 -  Distribuição e percentual de respostas dos coordenadores e docentes por nível de 
atendimento 

População Referenciada 
Respondentes por 

segmento 
% Respondentes 

da população 
% Respondentes 

Docentes e 
coordenadores 

874 

Méd./Tec.:40 4,6% 25,4% 

Méd./Tec./Grad.: 66 7,5% 42% 

Grad: 51 5,8% 32,4 

Total 874 157 18% 100% 

 

A Tabela 06 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos Gerentes 

Acadêmicos por campi. Observa-se que a adesão à pesquisa, por parte dos Gerentes 

Acadêmicos, foi significativa, tendo em vista a participação dos Gerentes de todos os 

campi, com exceção do campus Valença, obtendo-se, assim, um percentual de 86%. 

Tabela 06 - Distribuição e percentual de respostas dos Gerentes Acadêmicos por campi  
Gerentes 

Acadêmicos 
População 

Referenciada 
Respondentes % Respondentes 

Angra dos Reis 1 1 100% 

Itaguaí 1 1 100% 

Maria da Graça 1 1 100% 
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Nova Friburgo 1 1 100% 

Nova Iguaçu 1 1 100% 

Petrópolis 1 1 100% 

Valença 1 - - 

Total 7 6 86% 

 

A Tabela 07 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos Diretores de 

Campi por campi. 

Tabela 07 - Distribuição e percentual de respostas dos Diretores de Campi por campi  

Diretores de Campi 
População 

Referenciada 
Respondentes % Respondentes 

Angra dos Reis 1 - - 

Itaguaí 1 - - 

Maria da Graça 1 - - 

Nova Friburgo 1 1 100% 

Nova Iguaçu 1 1 100% 

Petrópolis 1 1 100% 

Valença 1 1 100% 

Total 7 4 57% 

 

A Tabela 08 ilustra a distribuição e percentual de respostas dos gestores do 

campus Maracanã. Conforme pode ser observado, a pesquisa obteve 100% de 

adesão por parte dos gestores. 

Tabela 08 - Distribuição e percentual de respostas dos Gestores do campus Maracanã  

 

 

  

 
 
 

A Tabela 09 ilustra a distribuição e percentual de respostas da população por 

cargo.  

Tabela 09 - Distribuição e percentual da população por cargo  

 

 

 

A Figura 12 

ilustra a onúmero 

total de docentes por campus. O nº total de docentes compreende os docentes, 

coordenadores e gestores da área acadêmica, tendo em vista que, tanto 

coordenadores quanto gestores da pesquisa também são docentes. 

Gestores do 

Maracanã 

População 

Referenciada 
Respondentes % 

Respondentes 

Chefe do DEMET 1 1 100% 

Chefe do DEPES 1 1 100% 

Direção de Ensino 1 1 100% 

Vice-Direção 1 1 100% 

Direção Geral 1 1 100% 

Total 5 5 100% 

População por 
cargo 

População 
Referenciada 

Respondentes 
% 

Respondentes 

Profissionais de 
Pedagogia 

33 26 79% 

Docentes e 
Coordenadores 

874 157 18% 

Gestores 19 15 79% 

Total 926 198 21% 
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Figura 12 - Número total de docentes por campus 

  

4.3 ANÁLISE DE GESTORES DO CEFET/RJ SOBRE O PROFISSIONAL DE 

PEDAGOGIA  

Os gestores respondentes dos questionários foram os Diretores de campi, os 

Gerentes Acadêmicos, o Vice-diretor, a Diretora de Ensino, o Chefe do DEPES – 

Departamento de Ensino Superior e o Chefe do DEMET – Departamento de Ensino 

Médio e Técnico. Já ao Diretor Geral foi aplicada uma entrevista presencial baseada 

em um roteiro semi-estruturado.  

Em relação aos questionários, as perguntas de 1 a 8 buscaram identificar o 

perfil do respondente e do campus de lotação do gestor. 

Buscou-se identificar o ano de ingresso como servidor de cada gestor no 

CEFET/RJ. O objetivo foi tentar identificar se há alguma relação entre as percepções 

obtidas nos instrumentos de coleta de dados e o tempo de trabalho do gestor no 

CEFET/RJ.  

A Figura 13 ilustra o ano de ingresso, por gestor, no CEFET/RJ. 

 

Figura 13 - Ano de ingresso por gestor no CEFET/RJ 

 

Como pode ser observado na Figura 13, dez gestores, ou seja, 67% 

ingressaram no CEFET/RJ no intervalo de 2006 a 2015 com a expansão da rede 
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federal para outros municípios do Estado. Os campi Nova Friburgo, Petrópolis e 

Itaguaí foram inaugurados em 2008 enquanto os campi Angra dos Reis e Valença 

foram inaugurados em 2010.  

Buscou-se, também, identificar o tempo de experiência como gestor no 

CEFET/RJ. O objetivo foi tentar identificar se há alguma relação entre as percepções 

obtidas nos instrumentos de coleta de dados e o tempo de experiência como gestor 

no CEFET/RJ. 

A Tabela 10 ilustra o tempo de experiência como gestor no CEFET/RJ, por 

campi.  

Tabela 10 - Tempo de experiência como gestor no CEFET/RJ por campi 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 Como pode ser observado na Tabela 10, os gestores com maior de tempo de 

experiência são do campus Maracanã. Assim como, o ano de ingresso no CEFET/RJ 

tem a ver com a expansão dos campi, o tempo de experiência como gestor também 

tem, pois, como pode ser identificado, são os docentes recém-admitidos que estão 

assumindo a gestão dos campi, com exceção da sede. 

 Uma das questões buscou identificar a formação acadêmica dos gestores com 

o objetivo de analisar se a área de formação acadêmica tem alguma influência sobre 

as percepções dos respondentes com relação aos profissionais de pedagogia. 

A Figura 14 e a Figura 15 ilustram, respectivamente, a frequência e o 

percentual de mestres, doutores e pós-doutores do total dos gestores respondentes e 

a frequência por campi respectivamente.  

Campi Tempo de experiência 

Angra dos Reis Menos de um ano 

Itaguaí 3 anos 

Maracanã 22 anos 

Maracanã 13 anos 

Maracanã 10 anos 

Maracanã 6 anos 

Maracanã 3 anos 

Maria da Graça 1 ano 

Nova Friburgo Menos de um ano 

Nova Friburgo Menos de um ano 

Nova Iguaçu 5 anos 

Nova Iguaçu Menos de um ano 

Petrópolis 5 anos 

Petrópolis 3 anos 

Valença 1 ano 
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Figura 14 - Formação Acadêmica dos 
Gestores respondentes 

 

Figura 15 - Formação Acadêmica dos 
Gestores respondentes por campus 

 

 

A Figura 16 e a Figura 17 ilustram, respectivamente, a frequência de gestores 

por nível de formação acadêmica com as respectivas áreas de conhecimento e a 

frequência por área de conhecimento. 

 

A Tabela 11 ilustra o quantitativo de gestores por área de conhecimento e 

campus. 

Tabela 11 - Formação dos Gestores por Área de Conhecimento e campus 
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Figura 16 - Nível de formação acadêmica dos 
gestores com as respectivas áreas de 

conhecimento 

Figura 17 - Formação por Área de 
Conhecimento 
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Linguística, 

Letras e 

Artes 

- - - 1 - 1 - - 2 

Ciências 

Humanas 
- - - - 1 - - - 1 

Ciências 

Sociais  
- 1 - - 1 - 1 - 3 

Ciências 

Agrárias 
- - - - - - - 1 1 

Total 
1 1 5 1 2 2 2 1 15 

 

Percebe-se pela formação acadêmica dos gestores que dos quinze 

respondentes, de acordo com a Tabela 11 de Áreas do conhecimento da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, sete, ou 

seja 47% têm formação na área de Engenharias, o que vai ao encontro do 

reconhecimento do CEFET/RJ como uma instituição tecnológica, com um quadro 

predominante de docentes engenheiros.  Entretanto, observa-se, também, 

gestores nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes; 

Ciências Humanas; Ciências Exatas e da Terra e em Ciências Agrárias.  

No segundo bloco de questões, buscou-se analisar a imagem do profissional 

de pedagogia para os gestores; identificar como se articulam as ações desses 

profissionais junto aos docentes, no contexto educativo do CEFET/RJ, assim como 

verificar as ações e possíveis contribuições do pedagogo ao desenvolvimento do 

sistema CEFET/RJ. 

No questionário proposto, o gestor deveria caracterizar a atuação do 

profissional de Pedagogia no processo ensino-aprendizagem do campus. A questão 

possibilitava 7 opções de escolha em que poderia ser marcada mais de uma.  

A caracterização da atuação dos profissionais de Pedagogia no processo 

ensino-aprendizagem está ilustrada na Figura 18. 
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Figura 18 - Caracterização da atuação do profissional de Pedagogia, na visão dos gestores, no 
processo ensino-aprendizagem dos campi. 

 

Com relação à atuação do profissional de pedagogia, no processo-ensino 

aprendizagem, percebe-se que80% dos gestores a caracteriza como comprometida 

política e pedagogicamente, o que sugere uma percepção positiva do desempenho 

deste profissional na instituição pelo gestor. 

Dois gestores, do campus Maracanã, na opção “outras”, acrescentaram 

respectivamente que a atuação é: “Fundamental para a construção de um projeto 

pedagógico, envolvendo a orientação e a supervisão” e “a atuação é mais significativa 

para o ensino técnico do que para a graduação, embora ambos necessitem de tal 

apoio”.Ambas as opções corroboram com a percepção positiva supracitada.  

Por outro lado, apenas cinco responderam que os profissionais são proativos. 

Desses cinco, dois são da área de Engenharia, com 3 anos e 22 anos de experiência, 

respectivamente, como gestores no CEFET/RJ (campus Maracanã); dois são da área 

de Ciências Sociais Aplicadas (campi Nova Friburgo e Itaguaí), com menos de um ano 

e 3 anos de experiência, respectivamente, e um da área de Ciências Agrárias com um 

ano de experiência(campus Valença). 

Três, ou seja, 20% dos respondentes assinalaram que a atuação é 

complementar a dos docentes, o que pode indicar pouca articulação dos profissionais 

junto aos docentes nas ações referentes ao processo ensino-aprendizagem. Os 3 

gestores que caracterizaram a atuação do profissional de Pedagogia como 

complementar à dos docentes têm no máximo um ano como gestor na instituição e 

são das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, ambos do campus 

Nova Friburgo e da área de Linguística, Letras e Artes, campus Maria da Graça. 
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Um dos gestores caracterizou a atuação do profissional de pedagogia como 

“tímida”. Segundo o respondente, em 2007, o setor pedagógico no campus Maracanã 

praticamente não existia. 

 

[...] num setor que tinha, 10 ou 12 profissionais, se tivesse 1 ou 2 pedagogos 
era muito. Na verdade eles faziam o acompanhamento de alunos sem utilizar 
a formação de Pedagogia. [...] eu percebi que a atuação do setor pedagógico 
estava muito, muito aquém do que o setor realmente podia fazer pela 
gente[...]. Pelo o que eu conheço da formação de Pedagogia hoje, o cara é 
formado para ser um gestor escolar, né? E ele não faz nada, só acompanha 
aluno [...]. A contribuição que vocês poderiam dar para a instituição é muito 
grande. (Gestor campus Maracanã) 
 

Há três questões importantes na fala do gestor. A primeira que o setor 

pedagógico está aquém do que poderia realizar pela instituição, daí a caracterização 

da atuação do profissional de pedagogia como "tímida". A segunda, o setor 

pedagógico em 2007, ter um número restrito de profissionais da área pedagógica, isso 

significa que havia outros profissionais, com outras formações, assumindo o papel e 

as atribuições do profissional de Pedagogia.  

A terceira questão diz respeito ao profissional de Pedagogia só fazer o 

acompanhamento de alunos. Quando o entrevistado se refere à "[...]E ele não faz 

nada só acompanha aluno [...]" denota-se que, embora as ações de acompanhamento 

de alunos sejam fundamentais para o desenvolvimento do processo educativo, há 

outras atribuições igualmente importantes que não estão sendo desenvolvidas pelo 

profissional. 

Percebe-se, portanto, que o papel do profissional de Pedagogia na instituição 

se resume a acompanhar alunos e, ainda assim, outros profissionais exercem o seu 

papel, tanto no acompanhamento de alunos, quanto em outras atribuições. Embora o 

gestor tenha caracterizado a atuação como tímida, o respondente indica que isso está 

mudando. Em sua visão, tais profissionais podem contribuir muito com a instituição. 

A Questão 10 do questionário e a 5 da entrevista, tinham como objetivo 

identificar se a percepção com relação à atuação do profissional de Pedagogia no 

processo ensino-aprendizagem do campus é equivalente em todos os segmentos 

(médio, técnico e superior) ou se há distintas percepções, associadas a cada 

segmento.  

Dentre os 15 respondentes, 4 assinalaram que a percepção com relação à 

atuação do profissional de Pedagogia é equivalente em todos os segmentos (médio, 
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técnico e superior) e 11 registraram que há distintas percepções, associadas a cada 

segmento.  

Buscou-se identificar o porquê da percepção dos gestores, quanto à atuação 

dos profissionais de Pedagogia, ser equivalente em todos os segmentos (médio, 

técnico e superior) ou ter distintas percepções, associadas a cada segmento. A Figura 

19 ilustra o percentual e a categorização das respostas por similaridade semântica 

(BARDIN, 2011). 

 

Figura 19 - Percentual e categorização das respostas por similaridade semântica 

 

Dos quatro gestores que assinalaram que a percepção é equivalente em todos 

os segmentos (médio, técnico e superior), o gestor do campus Maria da Graça 

registrou que o campus oferece apenas o Ensino Médio Integrado e na modalidade 

concomitante, o que ratifica a sua resposta em virtude do profissional de Pedagogia 

só atuar no segmento médio e técnico e não no superior.  

Os gestores de Petrópolis informaram que o profissional de Pedagogia atua 

igualmente em todos os segmentos, o que também confirma a razão da percepção 

ser equivalente. Entretanto, um dos gestores de Nova Iguaçu, que marcou que a 

percepção é equivalente em todos os segmentos, relatou que o profissional, em seu 

campus, atua mais no ensino técnico. 

Quanto às respostas de que há distintas percepções, associadas a cada 

segmento, os gestores de Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Nova Iguaçu, Nova 

Friburgo e Valença responderam que a atuação do profissional de pedagogia é mais 

significativa no ensino médio e técnico, sendo que o do campus Maracanã 

acrescentou que o ensino superior também necessita de tal apoio, deixando claro que 

nesse nível de ensino a atuação do profissional de pedagogia é bem discreta.  

Um dos gestores acrescentou que “[...] não há muito envolvimento com os 

graduandos, ficando este contato mais com a gerência acadêmica”, confirmando o 
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que foi abordado na revisão bibliográfica que atribuições próprias do profissional de 

Pedagogia são exercidas por profissionais de outra área (PINTO, 2006), assim como 

confirma que a atuação está restrita a atendimento a aluno, corroborando com 

odiscurso de outro gestor: “[...]e ele não faz nada, só acompanha aluno[...]”. 

Três dos cinco gestores do campus Maracanã informaram que o profissional 

de Pedagogia só atua no ensino médio e técnico, não tendo atuação no ensino 

superior. Um dos gestores de Nova Friburgo justificou sua resposta, informando que 

“[...] cada um dos segmentos possui necessidades e características diferenciadas”.  

Embora os demais gestores não tenham dado essa informação 

explicitamente, sugere-se que há um entendimento de que o Ensino Médio e Técnico 

têm maior necessidade do apoio do profissional de Pedagogia do que o Ensino 

Superior, por isso haver distintas percepções associadas a cada segmento. 

Entretanto, não ficaram claras que necessidades seriam essas, se por parte dos 

discentes, docentes ou ambos. 

Com exceção do campus Maracanã, em que três dentre cinco gestores 

sinalizaram que não há atuação dos profissionais de Pedagogia com o ensino superior 

e do campus Maria da Graça que informou que no referido campus não há ensino 

superior, portanto só há atuação no ensino médio e técnico, os demais campi, 

incluindo os demais gestores do Maracanã, informaram que os profissionais atuam 

em todos os segmentos, embora a atuação seja mais significativa e mais visível no 

ensino médio e técnico, exceto Petrópolis que não fez essa distinção. 

Quanto à atuação dos profissionais de Pedagogia estar restrita ao Ensino 

médio e técnico, o Gestor, em sua entrevista, quando perguntado em relação a essa 

questão, informou que: “[...] quando eu assumi a direção, eu quis inverter, e o próprio 

setor pedagógico não quis, ele se retraiu”. Entretanto, ele afirma que a atuação do 

profissional de Pedagogia deve ser desenvolvida junto ao Ensino  Médio, Técnico, 

Superior, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado, ou seja, em todos os níveis de 

ensino. No entanto, ele esclarece que deve haver uma orientação e uma conversa 

muito bem feita junto aos docentes,por conta da autonomia que os mesmos têm na 

instituição "[...] que não permitem essa entrada". Para ele: 

 

 
"[...]é difícil quebrar esse paradigma. Conforme você vai crescendo no nível 
de formação docente, isso até piora. O que a gente vê na realidade é: eu sou 
doutor, essa área é minha, ninguém entra. Só que isso é muito válido dentro 
de sua sala, do seu laboratório, quando você sai dali e precisa discutir 
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educação, você precisa de colaboração. É muito difícil você sair e discutir a 
educação em conjunto com todo mundo, porque está muito focado na 
atuação do cara para aquele laboratório, para produção de artigo, porque isso 
é cobrado no dia a dia, e ele precisa fazer isso para sobreviver, e aí o restante 
fica prejudicado."(Gestor campus Maracanã) 

 

Foi perguntado também ao gestor entrevistado se a imagem que os gestores 

e os docentes têm com relação ao profissional de Pedagogia pode favorecer ou 

dificultar o desempenho desses profissionais. Quanto à imagem que os gestores têm 

do profissional de Pedagogia, segundo a perspectiva do respondente: 

 
[...] depende do gestor.[...] Sim, se o gestor, na realidade, tem consigo a 
importância da formação dentro da organização, da parte organizacional da 
instituição, é lógico, você cresce com o apoio desse profissional. Eu acho 
importantíssimo, mas nem todo mundo tem essa visão(Gestor campus 
Maracanã). 
 

Quanto à imagem dos docentes com relação ao profissional de Pedagogia, o 

Gestor teceu a seguinte observação: 

 

[...] olha, eu tenho dúvida se o docente tem essa imagem. Entendeu o que 
quero dizer? Eu tenho dúvida se o docente sabe até onde o pedagogo pode 
ir, ajudar, o papel dele. Entendeu? É muito assim: eu sou docente, a matéria 
é minha, eu vou ensinar o que eu quero(Gestor campus Maracanã). 
 

  

O entrevistado evidencia que a imagem que os gestores e os docentes têm 

com relação ao papel do profissional de Pedagogia pode favorecer ou dificultar o 

trabalho desse profissional na instituição junto aos docentes. 

Nesse sentido Brandt et al. (2014) apontam o quanto é árduo e necessário o 

trabalho do pedagogo junto aos docentes por conta da responsabilidade da 

articulação pedagógica "num grupo que mantém tantas diferenças de pensamentos, 

de caráter, atitudes e ações." E assinalam que: 

 

[...]Ao refletir sobre as práticas pedagógicas realizadas pela supervisão 
pedagógica, percebe-se como é necessário trabalhar intensamente com o 
grupo de professores, pois, à medida que o tempo vai passando, alguns 
colegas vão se adaptando e pensam que dispõem de um conhecimento 
completo e satisfatório e que não precisam aperfeiçoar-se, nem mesmo 
inovar a sua prática pedagógica. Por outro lado, há outros que se 
comprometem com uma prática pedagógica diferenciada, procurando motivar 
e auxiliar os colegas para a obtenção de resultados satisfatórios no processo 
ensino-aprendizagem (BRANDT et al, 2014:69). 

 

Na questão que buscou identificar qual(is) atividade(s) o profissional de 

pedagogia desempenha regularmente no campus, as opções foram sugeridas de 
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modo que o gestor pudesse escolher quantas considerasse necessárias, além de 

poder  acrescentar atividades ou outra informação.  

A Figura 20 ilustra a frequência que as atividades desempenhadas pelos 

profissionais de pedagogia nos campi foram assinaladas. 

 

Figura 20 - Atividades desempenhadas pelos profissionais de pedagogia nos campi 
 

Conforme se pode depreender da Figura 20 as atividades ligadas diretamente 

às questões do ensino-aprendizagem foram as que tiveram a maior frequência de 

respostas. A opção de sugerir, elaborar e desenvolver projetos de ensino, pesquisa e 

extensão foi sinalizada quatro vezes, o que pode caracterizar pouca atuação dos 

profissionais de pedagogia com a extensão e pesquisa. Entretanto, deve-se levar em 

conta também que, devido ao pouco tempo de gestão de alguns gestores, estes 

podem não ter conhecimento do desenvolvimento dessas atividades por parte desses 

profissionais.  

As atividades: "Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação de 

servidores e discentes na Instituição" e "Contribuir na formação continuada dos 

docentes", foram assinaladas, respectivamente pelos campi Nova Friburgo e 

Petrópolis, uma vez cada,embora sejam atribuições do profissional de pedagogia 
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apresentadas pelo MEC por meio do Ofício Circular n° 15/2005 CGGP/ SAA/SE/MEC. 

Este dado sugere que os referidos profissionais podem estar sendo subutilizado em 

suas funções.  

Pode-se depreender dessa questão que ou ações pertinentes aos 

profissionais de Pedagogia estão sendo desenvolvidas por profissional de outra área, 

ou não estão sendo desenvolvidas. 

Em contrapartida, a atividade “atuar na prevenção, intervenção e 

aconselhamento pedagógico dos discentes” foi selecionada por todos os gestores, 

caracterizando a atuação do profissional de pedagogia como essencialmente de 

orientação e atendimento ao discente.  

Um dos gestores do campus Maracanã marcou todas as opções e 

acrescentou: “Todos os itens referem-se ao ensino técnico. A atuação com relação à 

graduação na sede ainda é tímida”. Esse comentário confirma que a atuação dos 

pedagogos é prioritariamente no Ensino Médio e Técnico, especialmente no campus 

Maracanã. 

Segundo o Diretor Geral, existe a Divisão de Projetos Educacionais, a DIPED, 

que está ligada à DIREN que é o setor que participa na elaboração e atualização dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. Após a entrada do Ensino Médio Integrado, que é 

a modalidade de oferecimento do Ensino Médio junto ao curso Técnico, no qual o 

aluno tem apenas uma  matrícula, os outros setores pedagógicos do campus 

Maracanã estão, também, desenvolvendo esse trabalho junto aos docentes.  

Quanto à participação no processo de ingresso, seleção e qualificação de 

servidores e discentes na instituição, ele informou que só os pedagogos ligados ao 

DRH - Departamento de Recursos Humanos, que fazem essa parte de capacitação e 

gestão de pessoas, desenvolvem essa atividade. O pedagogo do DRH é 

administrativo, difere do pedagogo que está ligado à área acadêmica.  

O Diretor Geral acrescentou como outra atividade desenvolvida pelos 

profissionais da Pedagogia, um ciclo de palestras de capacitação, sobre como fazer 

um Projeto Pedagógico de Curso, direcionado aos docentes, o qual foi realizado sob 

a responsabilidade da DIPED.  

Na questão seguinte, pretendeu-se também identificar quais ações, com 

vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem, o profissional de Pedagogia 

desenvolve junto aos docentes no campus. As opções foram sugeridas de modo que 
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o gestor pudesse escolher quantas opções considerasse necessário, além de poder 

acrescentar atividades ou informações. 

A Figura 21 ilustra a frequência e a proporção que as ações desenvolvidas 

pelo profissional de Pedagogia, junto aos docentes, nos campi foram assinaladas. 

.  

 
Figura 21 - Ações desenvolvidas pelo profissional de Pedagogia junto aos docentes 

 

Observa-se que a ação mais marcada (14 sinalizações) foi: “reuniões com os 

responsáveis pelos discente”, caracterizando essa atividade como a mais 

desenvolvida junto aos docentes. Esse dado ratifica que a atuação do profissional de 

Pedagogia está mais direcionada ao atendimento ao discente do ensino médio e 

técnico. O mesmo também indica que algumas ações tais como: "reuniões de 

planejamento" e "estudos de revisão de currículo e programas de Ensino", que são 

atividades essenciais a serem desenvolvidas junto aos docentes, relevantes para 

melhoria do processo ensino-aprendizagem, e que deveriam estar sendo efetuadas, 

foram, segundo os gestores, aquelas que o profissional de pedagogia menos 

desenvolve nos campi, pois somente seis gestores as selecionaram. 

Objetivou-se identificar, também, quais ações do profissional de Pedagogia, 

na avaliação do gestor, poderiam contribuir no desenvolvimento do Sistema 

CEFET/RJ. Essa contribuição se dá a partir do momento em que os profissionais 

colaboram com a Instituição, no sentido de obter êxito na missão institucional que é a 

de:   

Promover a educação mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão 
que propiciem, de modo reflexivo e crítico, na interação com a sociedade, a 
formação integral (humanística, científica e tecnológica, ética, política e 
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social) de profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento cultural, 
tecnológico e econômico dessa mesma sociedade.(CEFET/RJ, 2010: 7). 
 

As opções foram sugeridas, de modo que o gestor pudesse escolher quantas 

opções considerasse necessário, além de poder acrescentar outras atividades. 

A Figura 22 ilustra as ações dos profissionais de Pedagogia que, segundo os 

gestores, poderiam contribuir no desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ  e o 

quantitativo de vezes que as ações foram assinaladas, sugerindo o seu grau de 

importância. 

 
Figura 22 - Ações dos profissionais de Pedagogia, que segundo os gestores, poderiam contribuir no 

desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ 

 

Segundo os gestores, uma das ações do profissional de Pedagogia que mais 

pode contribuir com o Sistema CEFET/RJ é: "Atuação na prevenção, intervenção e 

aconselhamento pedagógico dos discentes", confirmando que, na visão dos gestores, 

a atuação do profissional de Pedagogia é essencialmente de Orientação Educacional, 

apartando o referido profissional de outras atividades que são primordiais para 

contribuir com o desenvolvimento da referida instituição.  

Em tese, todas as atividades podem contribuir de alguma forma com o 

desenvolvimento do CEFET/RJ. Aquelas que estão ligadas às questões do processo 

ensino-aprendizagem contribuem a partir do momento em que alunos mais bem 

preparados conseguem concluir os cursos e ingressar no mercado de trabalho. Assim 

como as de assessoramento e orientação à gestão do campustambém podem 

colaborar, tendo em vista que os gestores são docentes que, na maioria das vezes, 
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não têm formação nem experiência em administração e supervisão escolar, podendo, 

dessa forma, auxiliá-los tanto nas questões administrativas quanto pedagógicas junto 

à comunidade escolar. 

A ação: "Supervisão e acompanhamento do processo-ensino aprendizagem 

junto aos docentes", por exemplo, foi marcada por onze gestores, quatro deles não 

consideram que essa ação poderia colaborar com o desenvolvimento da instituição. 

Entretanto, essa ação é essencialmente pedagógica e faz parte das atribuições tanto 

do pedagogo, quanto do TAE, designadas pelo MEC por meio do Ofício Circular n° 

15/2005 CGGP/ SAA/SE/MEC. 

Em contrapartida, segundo o Diretor Geral, todas as opções deveriam ser 

marcadas, pois, na sua visão, toda atividade desenvolvida pelo profissional de 

pedagogia pode contribuir com o desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ. 

É interessante observar que a ação: "Assessoramento e orientação à gestão 

do campus quanto às questões do processo ensino-aprendizagem" foi assinalada por 

treze gestores, com uma proporção de 87%. Isso caracteriza que os gestores 

possuem uma visão positiva com relação ao papel do profissional de Pedagogia e 

consideram importante a sua colaboração na gestão do campus. 

Entretanto, apesar de considerarem importante, não implementam ações 

formais junto aos profissionais de Pedagogia que os possibilitem exercer atividades 

nesse âmbito.  Os dois gestores que não consideraram essa atividade relevante para 

contribuir com o desenvolvimento da instituição são da área de Engenharias. Um tem 

dez anos de experiência como gestor no CEFET/RJ e o outro tem menos de um ano, 

o que indica que o tempo de gestão não teve influência com relação à imagem que o 

gestor tem do pedagogo. 

Assim como na questão 12, que buscou identificar qual(is) atividade(s) o 

profissional de pedagogia desempenha regularmente no campus, pode-se 

depreender também, da questão 14, que ou ações inerentes aos profissionais de 

Pedagogia estão sendo desenvolvidas por profissionais de outra área, ou não estão 

sendo desenvolvidas, tendo em vista que atividades primordiais não foram 

selecionadas como possíveis contribuidoras para o desenvolvimento do Sistema 

CEFET/RJ. 

Contudo, é necessário destacar que na questão 12 as opções: "Participar do 

processo de ingresso, seleção e qualificação de servidores e discentes na Instituição" 

e "Contribuir na formação continuada dos docentes", que foram marcadas apenas por 
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um gestor, com uma proporção de 7% cada uma, obtiveram um percentual mais 

significativo na questão 14, 53% e 40% respectivamente. Infere-se daí que embora os 

profissionais de pedagogia desenvolvam pouco essas ações, os gestores as 

consideram relevantes para o desenvolvimento da instituição. Entretanto, os mesmos 

não implementam ações voltadas para essas atividades. 

Há de se levar em consideração, por exemplo, que muitos professores são 

bacharéis com pós-graduação na mesma área de formação, como Engenharias, 

Ciências Exatas e outras. Possivelmente, esses docentes não tenham formação 

pedagógica. A formação continuada poderia contribuir em muito, tendo em vista, que 

um dos objetivos é oferecer subsídios e ferramentas pedagógicas para que o 

professor possa desenvolver melhor suas aulas. 

  

4.4 ANÁLISE DE COORDENADORES E DOCENTES DO CEFET/RJ SOBRE O 
PROFISSIONAL DE PEDAGOGIA 

 

 

Os respondentes dos questionários foram os docentes, alguns com função de 

coordenação de curso, tanto da sede quanto dos demais campi do CEFET/RJ. No 

primeiro bloco de questões buscou-se identificar o perfil dos respondentes. 

 A Figura 23 ilustra a frequência de docentes que responderam ao questionário 

discriminado por função e campus. 

 

 

 

Figura 23 - Frequência de coordenadores e docentes respondentes, discriminada por campus 
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de identificar se há alguma relação entre as percepções obtidas nos instrumentos de 

coleta de dados e o tempo de experiência dos mesmos.  

As Figura 24 e Figura 25 ilustram, respectivamente, o período de ingresso e 

tempo de experiência por docente no CEFET/RJ. 

  

Figura 24 - Ano de ingresso por docente no 
CEFET/RJ 

 

Figura 25 - Tempo de experiência no 
CEFET/RJ 

 

 

Observa-se, nas Figuras 24 e 25,que dos 157 respondentes, 136, ou seja, 

87% ingressaram no CEFET/RJ a partir de 2006 e que, 90 docentes, 57%, têm 5 anos 

ou menos de experiência na referida instituição. Esses dados confirmam os dados 

levantados nos questionários dos gestores quanto à expressiva contratação de 

docentes após 2008, como consequência da inauguração dos novos campi, em 

virtude da expansão da Rede Federal de Ensino. 

Buscou-se, ainda, identificar o nível e a área de formação acadêmica dos 

respondentes com a finalidade de analisar se esses dados apresentam alguma 

influência sobre as percepções dos docentes com relação aos profissionais de 

pedagogia.  

A Figura 26 e a Figura 27 ilustram, respectivamente, o nível de formação 

acadêmica dos docentes respondentes e a frequência por campi. 
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Figura 26- Nível de Formação Acadêmica dos docentes respondentes 
 
 

 

Figura 27 - Nível de Formação Acadêmica dos docentes respondentes por campus 

 

A Tabela 12 ilustra a frequência de docentes por área de conhecimento e 

campus. 

Tabela 12 - Formação dos docentes por Área de Conhecimento e campus 

Área de 

conhecimento 

Campus 

Angra 

dos 

Reis 

Itaguaí Maracanã 

Maria 

da 

Graça 

Nova 

Friburgo 

Nova 

Iguaçu 
Petrópolis Valença Total % 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 
 

2 - 3 1 20 6 9 4 45 29% 

Engenharias 5 5 6 3 1 5 3 4 32 20% 

Linguística, 
Letras e 

Artes 
- - 11 1 7 1 5 - 25 16% 

Ciências 
Humanas 

- - 10 4 5 - 2 3 24 15% 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 
- - 5 - 4 1 1 6 17 11% 

Série1; Pós-
doutorado:1

%; 1; 1%

Série1; 
Graduação:5

%; 8; 5%
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Especializaç
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8%
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Doutorado:3
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Valença; 16

Mestrado; Nova 
Friburgo; 19

Especialização; 
Maria da Graça; 1

Especialização; 
Petrópolis ; 1

Especialização; 
Marananã; 3

Especialização; 
Nova Friburgo; 7

Graduação; 
Itaguaí; 1

Graduação; Angra 
dos Reis; 2

Graduação; Nova 
Iguaçu; 1

Graduação; 
Marananã; 2

Graduação; 
Valença; 1

Graduação; Nova 
Friburgo; 1
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Ciências 
Agrárias 

- - - - - - - 7 7 5% 

Ciências 
Biológicas 

- - 1 - 1 2 - 1 5 3% 

Ciências da 
Saúde 

- - - - 1 1 - - 2 1% 

Total 
7 5 36 9 39 16 20 25 157 100% 

 

Embora o CEFET/RJ seja reconhecido no cenário acadêmico como uma 

instituição de educação tecnológica (CEFET/RJ, 2010:7-8), com um quadro 

significativo de docentes com formação nas áreas de Engenharias e Ciências Exatas, 

o cenário parece estar sendo modificado, não obstante todos os campi, com exceção 

de Maria da Graça, que não oferece curso de nível superior, possuírem cursos de 

Engenharias. Conforme ilustra a Tabela , as referidas áreas somam 77 docentes, 

representando 49%, enquanto as áreas de Linguística, Letras e Artes; Ciências 

Humanas e Ciências Sociais somam 66, representando 42% do total de respondentes.  

Do mesmo modo, o quantitativo de gestores respondentes apresentou um 

quadro semelhante com 53% de gestores da área de Engenharias e Ciências Exatas, 

enquanto as áreas de Linguística, Letras e Artes; Ciências Humanas e Ciências 

Sociais Aplicadas somou 40% dos gestores. Esse fato, possivelmente, também se 

deve à Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica que 

culminou com a inauguração dos novos campi do CEFET/RJ, promovendo a 

contratação de docentes de áreas diversificadas para atender a demanda por novos 

cursos de graduação e do Ensino Médio Integrado.  

Quanto à questão do segmento em que os docentes atuam, foi solicitado que 

respondessem em quais cursos lecionavam. Das respostas registradas, pode-se 

depreender que, do total de participantes, 54 lecionam exclusivamente na graduação, 

42 somente no Ensino Médio e Técnico e, dentre os respondentes, 3 apenas na 

graduação e pós-graduação. Quanto aos demais 58 respondentes, trabalham tanto 

com o Ensino Médio e Técnico quanto com a graduação e pós-graduação.  

A Figura 28 ilustra o quantitativo de docentes por nível de segmento em que 

atuam. 
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Figura 28 - Frequência de docentes por nível de segmento que atuam 
 

Tendo em vista que a atuação dos profissionais de Pedagogia, conforme os 

dados analisados nos questionários dos gestores, é mais presente no Ensino Médio 

e Técnico, é interessante perceber o quanto o quantitativo de respondentes, que 

exclusivamente atuam na graduação e pós-graduação, conforme ilustra a Figura 28, 

foi representativo, pois soma um total de 57 docentes, representando 36% das 

respostas. 

No segundo bloco de questões, buscou-se analisar se os docentes percebiam 

a atuação do profissional de pedagogia no campus ou não. Se percebessem, os 

respondentes deveriam informar quais atividades esses profissionais desenvolvem no 

campus. Foram oferecidas 12 opções de atividades e o respondente poderia sinalizar 

quantas entendesse necessário, além de poder acrescentar outras atividades.  

Quanto a perceber a atuação dos profissionais de Pedagogia, dos 157 

respondentes, 135 responderam que sim, que percebem a atuação do profissional de 

pedagogia no campus e 22 informaram que não percebem. 

Os dados apresentados a seguir referem-se ao percentual dos 22 docentes 

que responderam não perceberem a atuação do profissional de pedagogia. E também, 

à frequência percentual do total de docentes respondentes do questionário, relativo a 

cada dado analisado, para que pudesse ser realizada a comparação dos dados. 

A Tabela 13 ilustra o nível de formação referente aos respondentes que não 

percebem a atuação do referido profissional.  Conforme ilustra a Tabela , os índices 

maiores de porcentagem foram dos docentes com nível de formação em mestrado e 

doutorado. Embora a proporção para o nível de formação em pós-doutorado tenha 

3
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sido 4,5%, é importante ressaltar que representa 100% do total de docentes com 

formação essa formação. 

Tabela 13 - Nível de Formação 

Nível de 
formação 

Frequência do 
total de 

respondentes 
por nível de 
formação 

Frequência 
dos 

respondentes 
que não 

percebem a 
atuação, por 

nível de 
formação 

Percentual do 
total de 

respondentes 
por nível de 
formação 

Percentual dos 
respondentes 

que não 
percebem a 
atuação, por 

nível de 
formação 

Pós-doutorado 1 1 100% 4,5% 

Doutorado 59 9 15% 41% 

Mestrado 77 9 12% 41% 

Especialização 12 2 17% 9% 

Graduação 8 1 12,5% 4,5% 

Total 157 22 14% 100% 

 

A Tabela 14 ilustra a área de conhecimento referente aos respondentes que 

não percebem a atuação do Profissional de Pedagogia. 

Tabela 14 - Área de Conhecimento 

Área de 
conhecimento 

Frequência do 
total de 

respondentes 
por área de 

conhecimento 

Frequência dos 
respondentes que 
não percebem a 

atuação, por área 
de conhecimento 

Percentual do 
total de 

respondentes 
por área de 

conhecimento 

Percentual dos 
que não 

percebem a 
atuação 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 
44 10 23% 45% 

Engenharias 33 7 21% 32% 

Linguística, 
Letras e Artes 

25 3 12% 14% 

Ciências 
Humanas 

24 - - - 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 
17 2 12% 9% 

Ciências 
Agrárias 

7 - - 
- 

 

Ciências 
Biológicas 

5 - - - 

Ciências da 
Saúde 

2 - - - 

Total 157 22 14% 100% 
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Conforme pode ser observado, a maior frequência dos docentes que não 

percebem a atuação dos profissionais de pedagogia são das áreas de Ciências Exatas 

e Engenharias, representando, respectivamente, 23% e 21%, do total de docentes 

das referidas áreas e 45% e 32%, somando 77%, com relação aos 22 docentes que 

relataram não perceberem a atuação dos pedagogos.  Esses dados podem sugerir 

que docentes dessas áreas podem apresentar tendência atitudinal negativa em 

relação aos profissionais de Pedagogia, tendo em vista as demais áreas somarem 

23%.  

Do mesmo modo, os resultados da análise do Inventário de Atitudes sobre 

Pedagogia e Pedagogos – IAPP da pesquisa de Brabo e Souza (2006:435-440) 

revelam que mais de um quinto (22,1%), da amostra de 77 professores respondentes 

apresentaram uma tendência atitudinal negativa diante da Pedagogia e pedagogos. 

Os autores observam que, dos 77 professores pesquisados, 11 eram pedagogos e 

nenhum deles apresentou tendência atitudinal negativa.  Esse dado confirma as 

expectativas de variações diferenciadas quanto à tendência atitudinal, entre o grupo 

de professores de ciências e grupo de pedagogos, diante da Pedagogia e pedagogos. 

A Tabela 15 ilustra o segmento que atuam os respondentes que não 

percebem a atuação do  Profissional de Pedagogia. 

Tabela 15 -Segmento que atua 

Segmento que 
atua 

Frequência do 
total de 
respondentes 
por Segmento 
que atua 

Frequência dos 
respondentes que 
não percebem a 
atuação por 
Segmento que 
atua 

Percentual do 
total de 
respondentes 
por Segmento 
que atua 

Percentual dos 
que não 
percebem a 
atuação por 
Segmento que 
atua 

Graduação 54 16 30% 73% 

Graduação/Pós 3 - -  

E. Médio/Técnico 42 4 9% 18% 

E. Médio/Técnico/ 
Pós 
 

5 - - - 

E. Médio/Técnico/ 

Graduação 

 

47 2 4% 9% 

E. Médio/Técnico/ 

Graduação//Pós 

6 - - - 

Total  157 22 14% 100% 

  

Quanto ao segmento de atuação, os docentes que atuam apenas na 

graduação apresentaram uma frequência percentual de 73% comparada aos que 
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atuam concomitantemente na Graduação e no Ensino Médio/Técnico e daqueles que 

somente atuam no Médio/Técnico, pois ambos apresentaram percentual de 9% e 18% 

respectivamente.  

Isso se deve ao fato dos profissionais de pedagogia terem, em todos os campi, 

conforme análise dos dados, uma atuação maior no Ensino Médio e Técnico, 

passando, por vezes, despercebidos por alguns docentes da graduação, confirmando, 

assim, os dados da pesquisa.   

A Tabela 16 ilustra a frequência dos docentes por campus que não percebem 

a atuação do profissional de Pedagogia. 

Tabela 16 –Frequência dos docentes por campus 

Frequência dos 
docentes por 

campus 
 

Frequência do 
total de 

respondentes 
por campus 

 

Frequência dos 
respondentes que 
não percebem a 

atuação por 
campus 

Percentual do 
total de 

respondentes 
por campus 

 

Percentual 
dos que não 
percebem a 
atuação por 

campus 

Angra dos Reis 7 1 14% 4,5% 

Itaguaí 5 - - - 

Maracanã 36 9 25% 41% 

Maria da Graça 9 1 11% 4,5% 

Nova Friburgo 39 3 8% 14% 

Nova Iguaçu 15 6 40% 27% 

Petrópolis 20 1 5% 4,5% 

Valença 26 1 4% 4,5% 

Total 157 22 14% 100% 

  

No que tange à proporção dos respondentes que não percebem a atuação, 

por campus, os dos campi Maracanã e Nova Iguaçu apresentaram um percentual 

maior que os demais campi, 41% e 27%, respectivamente, enquanto os demais 

tiveram percentual de 4,5% e 14%.  Essa informação confirma os dados dos gestores 

quando relatam que no Maracanã e Nova Iguaçu a atuação do pedagogo é 

significativamente maior junto ao Ensino Médio e Técnico.  

Com relação às atividades desenvolvidas pelos profissionais de Pedagogia, 

na percepção dos docentes, a Figura 29 ilustra a frequência que as atividades foram 

selecionadas e a porcentagem referente ao número total de respondentes. 
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Figura 29 - Atividades desenvolvidas pelos profissionais de Pedagogia 

 

Conforme pode ser observado na Figura 29, a atividade registrada com maior 

frequência foi a de atuação junto aos discentes, com 114, representando 73% do total 

de respondentes. É importante ressaltar que mesmo que a atuação do profissional de 

pedagogia seja prioritariamente junto a discentes, 43 respondentes não sinalizaram 

essa opção. Fato justificado, levando-se em conta que 22 docentes responderam que 

não percebem a atuação dos pedagogos, o que explica não terem marcado essa 

alternativa, e que 57 atuam somente na graduação ou pós-graduação, segmentos em 

que o profissional de pedagogia pouco atua ou não atua, conforme dados da pesquisa. 

Com relação às 25 respostas referentes às opções acrescentadas pelos 

docentes, 20 informaram não conhecer as atividades que os pedagogos desenvolvem, 

enquanto os demais acrescentaram as seguintes atividades:atua no NAPNE - Núcleo 

de Apoio as Pessoas com Necessidades Específicas; atua na área social do discente, 

prestando apoio e orientação com a finalidade de mantê-lo na escola; auxilia e 

coordena a questão das bolsas de alunos financeiramente vulneráveis;atua no 

Conselho Escolar; identifica disciplinas com número de reprovação alto e busca 

formas de reduzir o índice. 

Com base nas atividades selecionadas e registradas na questão anterior, o 

docente responderia como ele caracteriza a atuação dos profissionais de pedagogia 

Série1; Contribuir na 
formação continuada 

dos docentes; 15

Série1; Participar do 
processo de ingresso, 
seleção e qualificação 

na Instituição; 24

Série1; Outra(s): ; 25

Série1; Sugerir, elab. e 
desenv. projetos de 

ensino, pesq. e 
extensão; 33

Série1; Sugerir, elab. e 
desenv.  proj. para a 

melhoria do processo 
educativo ; 49

Série1; Supervisionar e 
acompanhar o 

processo ensino-
aprendizagem junto 

aos docentes ; 62

Série1; Assessorar a 
gestão do campus ; 69

Série1; Planejar e 
avaliar intervenções 

pedagógicas ; 72

Série1; Participar da 
elaboração e 

atualização dos PPCs ; 
79

Série1; Atuar como 
mediador e articulador 

; 89

Série1; Coordenar as 
reuniões pedagógicas e 
de planejamento ; 94

Série1; Atuar na 
prevenção, interv. e 

aconselhamento 
pedag. dos discentes ; 

114

Frequência

A
ti

vi
d

ad
e

s



124 
 

no processo ensino-aprendizagem do campus. Foram oferecidas 6 opções de 

escolha, em que poderia ser marcada mais de uma, além da opção 'outras', onde o 

docente poderia registrar a característica que entendesse mais apropriada.  

A Figura 30 ilustra a caracterização da atuação dos profissionais de 

Pedagogia no processo ensino-aprendizagem segundo os docentes. 

 

Figura 30- Caracterização da atuação do profissional de Pedagogia, na visão dos docentes, no 
processo ensino-aprendizagem dos campi. 

 

Conforme ilustra a Figura 30, setenta e seis docentes caracterizaram a 

atuação do pedagogo como complementar à do docente e sessenta e oito com 

comprometimento político-pedagógico. Embora um número significativo de docentes 

tenha essa percepção, comparado ao total de respondentes é um índice pequeno, 

levando-se em consideração que a atuação do pedagogo é por essência 

complementar à do docente e deve ter comprometimento político-pedagógico. Além 

do mais, o respondente tinha a possibilidade de marcar mais de uma opção.  

Alguns docentes acrescentaram as seguintes características: parceria com o 

docente e a direção; dependendo do pedagogo a atuação é diversa; reativa; 

interessante; pouco reconhecida; algumas vezes subestimada por docentes; restrita; 

reservada; pequena; mediadora; sem direção. Um docente respondeu que a 

caracterização do pedagogo "não se aplica na graduação". Essa resposta vai ao 

Série1; 
Autoritária; 5

Série1; 
Omissa; 11

Série1; 
Outros; 22

Série1; 
Burocrática; 

33

Série1; 
Proativa; 47

Série1; Com 
comprometi

mento 
político-

pedagógico; 
68

Série1; 
Complement

ar à do 
docente; 76

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a

Característica



125 
 

encontro daqueles que consideram que a atuação da pedagogia deve ser restrita ao 

Ensino Médio e Técnico. 

As opções: autoritária e omissa, ainda que tenham tido uma proporção baixa, 

3% e 7%, respectivamente, comparada ao total de respondentes,e as respostas: 

"pouco reconhecida"; "algumas vezes subestimada por docente"; "restrita"; 

"reservada", "sem direção" e "pequena" não devem ser ignoradas, tendo em vista que 

caracterizam um comportamento de resistência por parte dos docentes. Assim como, 

a opção “burocrática”, que teve uma representatividade de 21% dos respondentes. 

Buscou-se, também, investigar se a percepção dos docentes com relação aos 

profissionais de Pedagogia é equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e 

superior) ou se há distintas percepções, associadas a cada segmento. Do total de 157 

respondentes, 114 responderam que "Há distintas percepções, associadas a cada 

segmento", representando 73%, os demais, ou seja, 43, responderam que "A 

percepção é equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e superior)", 

representando 27%.  

Nesse sentido, foi solicitado ao docente que justificasse a sua resposta, ou 

seja, explicasse por que a percepção dos docentes com relação aos profissionais de 

Pedagogia é equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e superior) ou por 

que, na opinião deles, há distintas percepções, associadas a cada segmento.  

A Tabela 17 ilustra os dados agrupados em categorias segundo o critério de 

similaridade de seu conteúdo semântico (BARDIN, 2011), assim como a frequência 

com que a categoria aparece nas respostas dos docentes, quanto se: a percepção é 

equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e superior)ou se as percepções 

são distintas, com relação a cada segmento.A frequência percentual refere-se ao total 

de 157 docentes respondente. 

 

Tabela 17 - Dados agrupados em categorias segundo o critério de similaridade de conteúdo 
semântico 

Categorias 

Há distintas 
percepções, 
associadas a 

cada segmento 

A percepção é 
equivalente em 

todos os 
segmentos 

(médio, técnico 
e superior) 

Frequência 
 

Frequência 
Percentual 

1 A atuação é maior no Ensino Médio e 
Técnico 

59 6 65 41% 

2 O profissional de Pedagogia não atua 
na graduação 

24 5 29 18% 
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3 O profissional de Pedagogia atua em 
todos os níveis de Ensino 

- 18 18 11% 

4 O docente não tem conhecimento da 
atuação do profissional de Pedagogia 
em outro segmento que não seja o que 
ele (o docente) atua.  

10 5 15 10% 

5  As demandas (dos segmentos) são 
distintas 

10 1 11 7% 

6 O docente não percebe a atuação do 
profissional de Pedagogia 

4 4 8 5% 

7 Sem resposta 4 1 5 3% 

8 Outros 3 3 6 4% 

Total 114 43 157 

100% 
Frequência Percentual 73% 27% 100% 

 

Percebe-se que a maioria dos docentes considera que há distintas 

percepções associadas a cada segmento. Para 59 desses respondentes, a 

justificativa para sua resposta é que a atuação do profissional de Pedagogia é mais 

representativa no Ensino Médio e Técnico. Para 24 docentes, a justificativa foi que o 

profissional não trabalha com a graduação, ou seja, só atua no Ensino Médio e 

Técnico. Já 10 professores relataram que não têm conhecimento da atuação do 

profissional de Pedagogia em outro segmento e outros 10 informaram que as 

demandas são distintas, por isso haver distintas percepções associadas a cada 

segmento. 

Quatro docentes responderam que não percebem a atuação do profissional 

de Pedagogia e 4 optaram por não responder à questão. Um docente, que atua 

exclusivamente na graduação, declarou que os professores do ensino superior se 

declaram autossuficientes, enquanto outro respondeu que as percepções são 

distintas, pois dependem do envolvimento do docente com o CEFET/RJ.  

Quanto aos que marcaram que a percepção é equivalente para todos os 

segmentos (médio, técnico e superior), 18 professores justificaram suas respostas 

informando que o profissional de Pedagogia atua em todos os níveis de Ensino, por 

isso a percepção ser equivalente em todos os segmentos.Em contrapartida, dois 

docentes justificaram informando que os profissionais de pedagogia não exercem as 

funções apresentadas. Dos cinco docentes que informaram que o profissional de 

Pedagogia não atua na graduação, quatro são do campus Maria da Graça, o que 
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justifica a percepção ser equivalente, em virtude de não haver Ensino Superior no 

referido campus e um é do campus Maracanã. 

Embora tenha sido realizada a categorização por similaridade de conteúdo 

semântico das respostas dos docentes, é relevante que alguns fragmentos de 

respostas, assim como algumas respostas na íntegra, sejam reveladas, devido à sua 

representatividade. 

O Quadro 28 ilustra algumas respostas e fragmentos de respostas que 

justificaram, segundo os docentes, a escolha da opção "Há distintas percepções 

associadas a cada segmento" 

Quadro 28 - Respostas e fragmentos de respostas que justificaram, segundo os docentes,  a escolha 
da opção "Há distintas percepções associadas a cada segmento" 

Categoria Respostas dos docentes  

O profissional de Pedagogia 

não atua na graduação 

"Docentes do ensino superior se declaram autossuficientes"(Campus Angra 

dos Reis, ) 

"O ensino superior tradicionalmente não reconhece a atuação do 
profissional de pedagogia." (Campus Maracanã) 

"Conforme disse, percebo a atuação dos pedagogos unicamente nos cursos 
de ensino médio integrado. Talvez a atuação nos cursos de ensino superior 
aconteça sem que os docentes percebam. Se é assim, vejo aí um problema 
seriíssimo." (Campus Maracanã) 

"No superior não há conselho de classe". (Campus Maracanã)  
Essa fala caracteriza que, na percepção do docente, a prática do 
profissional de pedagogia está restrita ao Conselho de Classe. 
 

"Acredito haver dificuldades para atividades pedagógicas junto aos cursos 
em nível superior e pós-superior." (Campus Nova Friburgo) 

"Nem todos os cursos e nem todos os professores valorizam a seção 
pedagógica da instituição." (Campus Nova Friburgo) 

"Acredito que deveria existir um maior acompanhamento dos alunos da 
Graduação." (Campus Nova Friburgo) 

Atuação maior no Ensino 

Médio e Técnico 

"Acredito que o papel do pedagogo, quanto à educação dos alunos e 
conteúdo disciplinar deve ser mais restritiva ao ensino médio e técnico." 
(Campus Nova Friburgo) 

"Creio que as pedagogas tentam trabalhar em todos os níveis, mas têm 
mais espaço e resposta no médio."(Campus Petrópolis) 

"O comprometimento é o mesmo em todos os segmentos, porém o 
reconhecimento é maior na atuação com o ensino médio." (Campus Nova 

Friburgo) 

"Minha percepção é de que as atenções do corpo pedagógico permanecem 
mais voltadas ao nível médio do que ao superior, o que é plenamente 
justificado em virtude das naturezas essencialmente distintas dos dois 
níveis." (Campus Nova Friburgo) 

"[...]atribuo a presença mais discreta quanto ao ensino superior ao próprio 
histórico de atuação do pedagogo no país se mostrar sobremaneira no 
ensino básico." (Campus Nova Friburgo) 
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"A atuação é mais evidente no médio, mas acredito que não seja questão 
de falta de atenção da pedagoga, mas à falta de ideia de docentes do nível 
superior da importância da profissional em outros níveis de 
ensino[...]"(Campus Valença) 

"[...] atuação é mais preventiva no ensino médio e técnico e mais corretiva 
no ensino superior. Acredito que no ensino superior poderia ser mais 
atuante dando suporte aos docentes. Criando assim uma forma diferente 
de atuação na prevenção. Talvez com reuniões e formações de como lidar 
com casos diferentes que temos dentro de uma sala de aula." (Campus 

Nova Friburgo) 

"Percebo uma atuação maior no Ensino Médio (talvez pelo estágio inicial do 
curso), mas que fica restrita à organização e condução de muitas reuniões 
de discussão e poucas ações efetivas e eficazes para melhorias do ensino 
médio. Na graduação, o colegiado recebe pouco apoio, mas consegue 
resolver sozinho a maior parte das demandas do curso." (Campus 

Petrópolis) 

"Normalmente a condução de reuniões pedagógicas ocorre apenas para 
ensino médio e técnico." (Campus Valença) 

"Existem áreas onde o docente não pode agir diretamente, como nos casos 
em que os pais estão envolvidos, ai entra a questão da política pedagógica 
que deve abranger estes fatores, complementado com as técnicas próprias 
da Pedagogia." (Campus Nova Friburgo) 

 

O Quadro 29 ilustra algumas respostas e  fragmentos de respostas que 

justificaram, segundo os docentes,  a escolha da opção"A percepção é equivalente 

em todos os segmentos (médio, técnico e superior)". 

Quadro 29 - Respostas e fragmentos de respostas que justificaram, segundo os docentes,  a escolha 
da opção "A percepção é equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e superior)". 

Categoria Respostas dos docentes 

O profissional de Pedagogia 
atua em todos os níveis de 

Ensino 
 

Apesar de perceber a atuação mais incisiva nos níveis médio e técnico; 
considero necessária a mesma intervenção no ensino superior, haja vistas 
os diversos dilemas didáticos apresentados nas reuniões de 
colegiado"(Campus Valença) 

"Acho que em todos os segmentos o foco é burocrático"  (Campus 
Petrópolis) 

"Meu maior contato se dá nas reuniões referentes aos segmentos do médio 
e do técnico, mas me parece, pelas experiências que tive que no curso 
superior a atuação segue a mesma tônica." (Campus Nova Friburgo) 

"Penso que o professor deve ser autônomo. No entanto, há questões que 
precisamos do apoio externo e, por isso,acredito que a atividade do 
pedagogo dever ser de ajudar e orientar o professor, caso seja necessário. 
Isso, a meu ver, deve ser válido para qualquer segmento."(Campus 

Maracanã) 

O setor de articulação pedagógica conta com diversos pedagogos e cada 
um envolve-se mais com um nível de ensino, contudo eles trabalham em 
equipe. (Campus Nova Friburgo) 

Meu maior contato se dá nas reuniões referentes aos segmentos do médio 
e do técnico, mas me parece, pelas experiências que tive, que no curso 
superior a atuação segue a mesma tônica. (Campus Nova Friburgo) 
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O ensino médio começou em nossa unidade recentemente. A atuação do 
setor pedagógico esteve, portanto, desde o início da UnED associada a 
cursos de graduação. "(Campus Petrópolis) 

São proativas e compromissadas. Trabalho muito bom e necessário. 
Marquei "burocrática" porque sinto que ainda há uma certa distância da 
prática cotidiana do processo de ensino-aprendizagem. Muitas reuniões, 
muitos atendimentos, demoradas discussões sem emprego imediato de 
soluções novas  ou "já consagradas" em sala de aula.(Campus Petrópolis) 

O docente não percebe a 
atuação do profissional de 

Pedagogia 

"Infelizmente não vejo atuação de pedagogos. Acredito que se houvesse 
uma maior aproximação haveriam ganhos para todos." (Campus Maracanã) 

Demandas distintas Acredito que seja equivalente, mas distinta, considerando as 
especificidades de cada nível. (Campus Petrópolis) 

Outros "Tentam impor regras baseadas em teorias pedagógicas e visões político 
partidárias que não condizem com a realidade escolar. A participação do 
pedagogo deveria ser com os alunos e em atividades de capacitação 
docente."(campus Nova Iguaçu) 

"A atuação é quase nula no CEFET/RJ quando se trata do pedagógico 
escolar" (Campus Maracanã) 

  

Em ambas as justificativas, tanto para "Há distintas percepções associadas a 

cada segmento", quanto para "A percepção é equivalente em todos os segmentos 

(médio, técnico e superior)", há uma ideia generalizada, independente do campus, de 

que o atendimento é maior no Ensino médio e Técnico devido aos alunos serem mais 

dependentes e terem maior necessidade de atendimento do que os da graduação. 

Esse dado caracteriza, na percepção dos docentes, as atribuições do profissional de 

Pedagogia como exclusivamente de atendimento ao aluno e responsáveis, a 

participação em Conselhos de Classe e em Reuniões Pedagógicas. 

Entretanto, alguns docentes indicam ser necessária também a atuação dos 

referidos profissionais na graduação, tanto para acompanhar os alunos, como para 

dar suporte em questões relacionadas a alunos em sala de aula e capacitação 

docente. 

Alguns docentes também sinalizaram que consideram a atuação do 

profissional de Pedagogia burocrática, em função de reuniões com muitas discussões 

e poucas ações efetivas. 

Buscou-se, ainda, identificar como se articulam as ações dos profissionais de 

Pedagogia junto aos docentes, no contexto educativo do CEFET/RJ, assim como 

verificar as ações e possíveis contribuições do pedagogo ao desenvolvimento do 

sistema CEFET/RJ. Em ambas as questões, as opções foram sugeridas de modo que 
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o respondente pudesse escolher quantas alternativas considerasse necessário, além 

de poder acrescentar atividades ou informações. 

A Figura 31 ilustra a frequência e o percentual com que as ações 

desenvolvidas pelo profissional de Pedagogia, junto aos docentes, foram assinaladas. 

 

Figura 31- Ações desenvolvidas pelo profissional de Pedagogia junto aos docentes 

 
  

As ações selecionadas com maior frequência foram as reuniões pedagógicas 

e reuniões com os responsáveis pelos discentes, o que vai ao encontro dos dados 

analisados. Os profissionais de pedagogia atuam prioritariamente com os discentes e 

seus responsáveis e as reuniões pedagógicas são agendadas, no calendário 

acadêmico do Ensino Médio Integrado, a cada início de ano letivo. É natural que essas 

ações tenham uma proporção maior que as demais.  

As outras atividades oferecidas, como opção para os docentes, são 

essenciais para a articulação do processo ensino-aprendizagem. São ações que 

precisam ser desenvolvidas em parceria junto aos pedagogos. Entretanto, obtiveram 

uma média de 21%. Há duas opções: ou profissionais de outra área as estão 

exercendo ou essas atividades não estão sendo realizadas, o que é preocupante, 

tendo em vista a importância das mesmas para o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem.  

Comparando os dados dessa questão com a dos gestores, na Figura 32, 

percebe-se que as respostas foram bem semelhantes, com algumas ações quase na 

mesma proporção. Entretanto, pode-se perceber, pelos dados analisados, que os 
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gestores têm a percepção de que os pedagogos desenvolvem mais atividades junto 

aos docentes do que na realidade eles desenvolvem. 

 

Figura 32- Proporção das ações desenvolvidas pelo profissional de Pedagogia junto aos docentes na 
percepção dos gestores e docentes 

 
  

A Figura 33 ilustra as ações dos profissionais de Pedagogia que, segundo os 

docentes, poderiam contribuir no desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ; a 

frequência que as ações foram assinaladas, sugerindo o seu grau de importância na 

percepção dos docentes e o percentual. 

 
Figura 33 - Ações dos profissionais de Pedagogia  que, segundo os docentes, poderiam contribuir no 

desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ 
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Conforme os dados analisados, 82% dos docentes consideram as atividades 

de prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico aos discentes como 

relevantes para a Instituição. Esse dado, junto a outros dados analisados 

anteriormente, confirma que, na visão dos docentes, o papel do profissional de 

Pedagogia é essencialmente de orientação e atendimento ao discente.  

Entretanto, é importante ressaltar que as outras opções também tiveram uma 

representatividade significativa, tendo em vista que a opção com menor percentual foi 

selecionada por 45% dos docentes. É importante, também, destacar que as opções 

com maior número de respostas foram aquelas de atuação no âmbito geral da 

instituição. Enquanto as de menor índice foram aquelas de atuação direta com os 

próprios docentes.  

Embora os dados analisados nessa questão sugerirem uma perspectiva 

positiva dos docentes com relação à atuação dos profissionais de Pedagogia, também 

revela certa resistência por parte desses docentes em desenvolver atividades 

articuladas aos pedagogos, tendo em vista que as ações com menor 

representatividade foram justamente aquelas desenvolvidas em parceria com os 

professores. 

 
4.5 QUESTIONÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE PEDAGOGIA  
 

A população referenciada é de pedagogos e TAEs com formação em 

Pedagogia que trabalham com demandas diretamente relacionadas ao processo 

ensino-aprendizagem. Na instituição estudada, há 19 pedagogos e 14 TAEs que 

atuam com questões que envolvem o processo ensino-aprendizagem. Houve um 

retorno de 68% dos questionários enviados aos pedagogos e 93% de retorno dos 

enviados aos TAEs, somando 26 respondentes com uma proporção de 79% do total 

de profissionais de Pedagogia.  

A Figura 34 ilustra o quantitativo de pedagogos e TAEs/pedagogo que 

responderam ao questionário, discriminado por campus.  
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Figura 34 - Quantitativo de pedagogos e TAEs/pedagogos discriminado por Campus 

 
 

Buscou-se, no primeiro bloco de questões, identificar o perfil dos profissionais 

de Pedagogia. Dos vinte seis respondentes, dezenove concluíram o curso de 

Pedagogia em instituição pública e sete em instituição privada. Treze profissionais 

concluíram o curso até o ano de 2005, antes da promulgação da Resolução CNE/CP 

Nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as DCNCP (BRASIL, 2006: 2) e treze 

concluíram a partir 2006.  

Com relação à outra formação, além de Pedagogia, vinte profissionais 

responderam não possuir outra formação, enquanto dois possuem formação na área 

de Humanas (Psicologia); um na área de Saúde (Fonoaudiologia); dois na de Ciências 

Exatas (Ciências e Processamento de Dados) e um nas áreas de Ciências Humanas 

e Linguística, Letras e Artes(História e Letras).  

Quanto ao nível de formação, todos possuem pós-graduação lato sensu ou 

Stricto sensu. A Figura 35 ilustra o nível de formação dos profissionais.  

 

Figura 35 -Nível de formação dos profissionais de Pedagogia 
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Em virtude de os cursos de Pedagogia, após a Resolução CNE/CP Nº 1, de 

2006, não ofertarem mais as habilitações de Especialistas em Educação, foi 

perguntado aos respondentes se o referido curso havia lhes conferido alguma 

habilitação. Em caso positivo, deveriam informar quais foram as habilitações 

conferidas. As funções de Magistério, tais como Educação Infantil; Séries Iniciais e 

Disciplinas Pedagógicas não foram consideradas, tendo em vista que, os Cursos de 

Pedagogia, após 2006, destinam-se à formação dessas funções. 

Doze profissionais responderam que o curso não ofereceu habilitação de 

especialista e catorze responderam que sim. A Tabela 18ilustra as habilitações de 

especialista que os profissionais informaram terem obtido no curso e a frequência. 

Deve ser observado que a frequência não coincide com o número de profissionais que 

responderam sim, em virtude de alguns terem obtido mais de uma habilitação. 

Tabela 18 - Habilitações de Especialistas da Educação obtidas nos Cursos de Pedagogia 
Habilitações de especialista obtidas no Curso de 

Pedagogia 
Frequência 

Supervisão Escolar 11 

Orientação Educacional 7 

Administração/Gestão Escolar 9 

Planejamento Educacional 1 

 

A Figura 36 e a Figura 37 ilustram, respectivamente, o ano de conclusão dos 

profissionais de Pedagogia que obtiveram habilitação de especialista no Curso de 

Pedagogia e o ano de conclusão daqueles que não obtiveram.  
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Curso de Pedagogia 
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Conforme pode ser observado na Figura 36, os profissionais que obtiveram 

habilitação de especialistas são concluintes de 1980 até 2010.  Deve-se levar em 

consideração que os Cursos de Pedagogia têm 4 anos de duração; que o ano da 

promulgação das novas Diretrizes Curriculares foi em 2006 e que as instituições que 

ofereciam curso de Pedagogia tinham o prazo de um ano, a contar da data de 

publicação da Resolução, para elaborarem os novos projetos pedagógicos (BRASIL, 

2006: 5).  

Dessa forma, entende-se que os concluintes dessa categoria, possivelmente 

tenham concluído o curso de Pedagogia com base no Parecer CFE n° 252/69, 

incorporado à Resolução CFE nº 2/69, que definia que a formação de professores 

para o ensino normal e de especialistas para as atividades de orientação, supervisão, 

administração e inspeção, fosse obtida no curso de graduação em Pedagogia 

(SCHEIBE e AGUIAR, 1999). 

Em contrapartida, conforme ilustra a Figura 37, os concluintes que não 

obtiveram habilitações como especialistas de Educação, concluíram o curso do ano 

2000 até 2011. É importante ressaltar que, a partir dos anos 1980, conforme discutido 

na revisão bibliográfica, houve uma corrente no cenário da educação, apoiada por 

movimentos formados por intelectuais da educação e pela ANFOPE, cujo lema era a 

docência como base da identidade profissional de todo educador (LIBÂNEO, 

2006a:854). 

As discussões da referida corrente versavam sobre abolir, manter ou 

reformularas habilitações no Curso de Pedagogia. Assim como, a questão da 

superação da fragmentação existente entre as habilitações e a oposição existente 

entre pedagogos e os demais licenciados, o que segundo Cruz (2009), foi de difícil 

consenso.  

Nesse contexto, dois documentos foram gerados “Proposta de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação” 

pela ANFOPE, em 1998 e “Proposta de Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia" pela CEEP – Comissão de Especialistas em Ensino de Pedagogia, em 

1999. Os documentos citados influenciaram as DCNCP aprovadas em 2006(SILVA, 

2006;LIBÂNEO, 2006a;CRUZ, 2009).Tanto que, o perfil e as áreas de atuação do 

pedagogo da Proposta de Diretrizes Curriculares da CEEP de 1999assemelham-se 

ao descrito nas DCNCP de 2006. 
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Conforme pode ser percebido na Figura 37, embora os respondentes tenham 

concluído o Curso de Pedagogia antes da publicação da DCNCP de 2006, seus 

cursos possivelmente foram influenciados por questões históricas e políticas da 

Educação no final do século XX. Assim como foram influenciados pelas propostas das 

Diretrizes da ANFOPE e CEEP em 1998 e 1999, respectivamente. Em ambos os 

documentos, a docência era a base da identidade profissional do pedagogo. Esse fato 

pode explicar as razões dos referidos cursos de Pedagogia não oferecerem as 

habilitações em Especialistas de Educação, tendo em vista que, somente a partir de 

2009, os egressos deveriam sair com a formação de acordo com as DCNCP, de 2006. 

Foi levantado, junto aos depoentes, o tempo de experiência como pedagogo 

tanto no CEFET/RJ quanto em outras instituições. AsFigura 38 e Figura 39ilustram, 

respectivamente, o tempo de experiências dos profissionais de pedagogia no 

CEFET/RJ e fora da Instituição por ano trabalhado. 

  

Figura 38 - Tempo de experiência como 
profissional de pedagogia no CEFET/RJ 

Figura 39 - Tempo de experiência como 
profissional de pedagogia fora do CEFET/RJ 
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geral de tempo de experiência fora do CEFET/RJ, aproximadamente oito anos, foi 

superior à média de tempo de experiência na instituição.  

Foram selecionadas algumas atribuições delineadas pelo MEC por meio do 
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solicitado aos respondentes que marcassem as atividades que desempenhavam no 

campus. Essas atribuições foram selecionadas pelo nível de importância e 

abrangência.Os profissionais poderiam marcar quantas opções fossem necessárias.  

A Figura 40 ilustra as atividades desempenhadas pelos profissionais de 

pedagogia no CEFET/RJ. 

 

Figura 40 - Atividades desempenhadas pelos profissionais de Pedagogia no CEFET/RJ 

 

De acordo com a Figura 40, 25 profissionais atuam como orientadores 

educacionais, indo ao encontro dos dados levantados tanto nos questionários dos 
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de participação de estudos de revisão de currículo e programas de ensino que, 

inclusive, estão dentro das atribuições do orientador educacional, assim como do 

supervisor escolar. Esse fato pode acontecer em decorrência da resistência dos 

docentes em desenvolver atividades junto aos profissionais de pedagogia, conforme 

revelado nos dados analisados. 
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Foi solicitado ao respondente que, caso alguma atribuição não fosse marcada, 

o mesmo deveria informar por que motivo, em sua percepção,a atribuição não é 

desenvolvida. 

A Tabela 19 ilustra os motivos, na percepção do profissional de Pedagogia, 

para algumas atribuições não serem desempenhadas. Os dados foram agrupados em 

categorias segundo o critério de similaridade de conteúdo semântico (BARDIN, 2011). 

Tabela 19- Motivos, na percepção do profissional de Pedagogia, para algumas atribuições não serem 
desempenhadas. 

Motivos, na percepção do profissional de Pedagogia, para algumas atribuições não 
serem desempenhadas. 

Frequência 

Por conta da cultura institucional algumas atribuições do cargo, apesar de descritas, 
não são desempenhadas por pedagogos, mas, muitas vezes, por professores (sem 
formação em pedagogia) que ocupam cargo de chefia. 

6 

Falta de conhecimento e reconhecimento do profissional pedagogo e de suas 
atribuições pela instituição 

5 

Por que não é atribuição do setor (administração escolar; Participar do processo de 
ingresso, seleção e qualificação da Instituição Federal de Ensino) 

4 

Marcou todas as opções 4 

Não respondeu 3 

Desvio de função e a prevalência das vontades particulares dos servidores em 
detrimento ao cargo para o qual prestou concurso. 

2 

Não existe proposta de trabalho que amplie as possibilidades dos TAES e pedagogos 
no CEFET/RJ. 

1 

Pela falta de autonomia dada ao profissional pedagogo. 1 

Total 
26 

 

Um dos profissionais, por ser TAE, informou que não se identificou com as 

atribuições, por serem inerentes ao perfil pedagogo, entretanto, relatou que atuacom 

atividades de administração, orientação e supervisão escolar, por estarem imbricadas 

ao cargo de TAE. 

Um dos respondentes descreveu o que poderia representar algumas das 

categorias ilustradas na Tabela 19: 

 

Observo que não há uma política institucional (no campus, das diretorias e/ou 

da administração central) que reconheça estas atribuições como 

desempenhadas pelos profissionais de pedagogia, o que poderia contribuir, 

inclusive, com a valorização da categoria que deveria desenvolvê-las na 

instituição e, ainda, com a qualificação dos processos desenvolvidos. Além 

disso, há uma cultura institucional ainda presente de segmentação das 

tarefas, o que promove a sectarização e desmobilização da própria categoria, 

cabendo a estes profissionais apenas o que é "prescrito" como intervenção 

técnica-operacional. Isto é, há um desperdício de recursos humanos e sua 
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potencialidade criativa com a redução de suas atividades a meros executores 

de tarefas ou mesmo em desvios de função. Por outro lado, observo que há 

também um movimento latente e fundamental, organizado pelos próprios 

trabalhadores da área, que buscam romper com esta cultura de maneira 

organizada, inventiva e democrática. (Pedagoga, 5 anos de experiência) 

 

Foi perguntado se dentre as atribuições, delineadas pelo MEC no Ofício 

Circular n° 15/2005 CGGP/ SAA/SE/MEC para o cargo de Pedagogo, alguma foi ou é 

exercida por profissional de outra área e, em caso positivo, quais seriam essas 

atribuições. Vinte cinco responderam que sim,são exercidas e um respondeu que não. 

A Figura 41 ilustra as atribuições exercidas por profissionais de outra área e a Tabela 

20 ilustra os profissionais que as exercem segundo os depoentes. 

 

Figura 41 - Atribuições exercidas por profissionais de outra área 
 
 

Conforme pode ser observado na Figura 41, as atividades mais 

desempenhadas por profissionais de outra área são a de participação no processo de 

ingresso, seleção e qualificação na Instituição; a execução de trabalhos de 

administração escolar e a participação de estudos de revisão de currículo e programas 

de ensino. As três atividades, embora sejam atribuições delineadas pelo MEC no 

Ofício Circular n° 15/2005, para pedagogos, estas não são atividades exclusivas do 

profissional de pedagogia. Ao contrário, deveriam ser atividades desenvolvidas pelos 

referidos profissionais, em parceria com os docentes.Entretanto, há atividades que 

são inerentes ao pedagogo, como as de orientação e supervisão educacional. A 

Tabela 20 ilustra os profissionais de outra área que exercem atribuições inerentes ao 

profissional de Pedagogia.   
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Tabela 20 - Profissionais de outra área que exercem atribuições inerentes ao Profissional de 
Pedagogia 

Profissionais que exercem atribuições inerentes ao Profissional de Pedagogia Frequência 

Docentes, ocupantes ou não de cargos de gestão ou coordenação. 23 

Técnicos administrativos: assistentes administrativos e assistentes em 
administração 

5 

Psicólogo 3 

Engenheiro 3 

Administrador 1 

TAEs graduados em outras Licenciaturas 1 

 

Uma das atribuições do profissional de pedagogia que está diretamente 

relacionada ao processo ensino-aprendizagem e ao trabalho do docente é a de 

coordenação pedagógica. Nesse sentido, buscou-se investigar quais atividades de 

coordenação pedagógica o profissional de Pedagogia desenvolve regularmente junto 

aos docentes.  

A Figura 42 ilustra as atividades de coordenação pedagógica que os 

profissionais de pedagogia desenvolvem regularmente junto aos docentes:  

 
Figura 42 - Atividades de coordenação pedagógica desenvolvidas junto aos docentes 

 
 

É importante ressaltar que algumas atividades, que deveriam fazer parte da 

rotina de trabalho dos profissionais de Pedagogia, não são desenvolvidas por alguns 

profissionais.As atividades ilustradas na Figura 42são próprias dos pedagogos e 
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relevantes para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Quanto maior 

for a interação do profissional de Pedagogia com o docente, com relação às questões 

pedagógicas e didáticas, maiores as chances de os alunos se apropriarem do 

conhecimento e terem êxito na vida acadêmica. Os quatro profissionais que 

registraram não desenvolver atividades de coordenação pedagógica são dos campi 

Maracanã e um de Nova Friburgo.  

A atividade menos desenvolvida junto aos docentes, conforme os dados 

analisados, é a de formação continuada. Os profissionais que informaram desenvolver 

tal atividade foram os dos campi Itaguaí, Maria da Graça, Maracanã e Petrópolis.  

Um dos respondentes, que tem a função de coordenação pedagógica no 

campus Maracanã, além de marcar todas as opções, acrescentou que elabora os 

calendários escolares (anual, provas etc.); faz o controle de presença do professor 

(aulas não ministradas, atrasos, Conselho de Classe e reuniões pedagógicas); 

elabora em conjunto com os cursos os PPCs; decide sobre processos que envolvam 

alunos (transferências, disciplinares, pedagógicos etc.);atua no relacionamento aluno 

x professor; atende aos responsáveis para solução de problemas 

acadêmicos/pedagógicos; organiza em parceria com outros setores palestras para os 

alunos; participa de grupos de pesquisa; tem projetos de extensão, além de participar 

e, por vezes, presidir comissões de discussões relacionadas às modificações de 

regimentos internos acerca do pedagógico. 

São muitas as tarefas dos profissionais de Pedagogia no cotidiano escolar. 

Embora nem todos tenham relatado suas ações no dia a dia, é sabido que muitos 

deles também desempenham algumas dessas atividades.  É importante destacar que, 

mesmo na função de Coordenação Pedagógica, algumas das ações citadas estão 

diretamente ligadas ao atendimento de discentes e seus responsáveis. 

Outro profissional destacou que algumas das atividades assinaladas são 

desenvolvidas parcialmente e/ou de modo não diretivo e que as reuniões de cunho 

pedagógico coordenadas por pedagogos são apenas aquelas desenvolvidas pela 

própria SAPED. Informou, ainda que, há momentos em que as questões pedagógicas 

são abordadas sem a presença da equipe pedagógica. Percebe-se nesse depoimento 

que reuniões de cunho pedagógico acontecem independente da presença dos 

pedagogos e são coordenadas por outro profissional.  

Foi apresentada aos respondentes uma lista de atividades inerentes ao 

pedagogo, que estão voltadas para o planejamento, execução, coordenação, 
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acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação. Nesse 

sentido, foi solicitado que marcassem quais ações, na avaliação deles, poderiam 

contribuir no desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ. Os respondentes poderiam 

marcar quantas opções quisessem. A Figura 43ilustra a frequência das ações 

selecionadas que podem contribuir com o Sistema CEFET/RJ, na percepção dos 

profissionais de Pedagogia. 

 
Figura 43 - Ações que podem contribuir com o Sistema CEFET/RJ na percepção dos profissionais de 

Pedagogia 

 

Ainda que os respondentes tivessem a opção de marcar todas as questões, 

algumas não foram marcadas por determinados profissionais. Contudo, é importante 

destacar que as opções apresentaram percentual relativamente alto, de 77% a 88%, 

com exceção da opção: "participação no processo de ingresso, seleção e qualificação 

da instituição", que obteve 65% de aderência. O que indica que é a ação que alguns 

profissionais consideram menos relevante.  

As duas opções acrescentadas foram: "acompanhamento pedagógico dos 

discentes", que já estava contemplada entre as opções (Atuação na prevenção, 

intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes) e "Tais atividades já são 

desempenhadas no cotidiano da instituição. Acredito que devam ser também 

articuladas com outros atores, pois o processo educacional precisa envolver toda a 
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comunidade." O profissional que acrescentou a segunda opção não marcou nenhuma 

outra, o que se depreende que tenha entendido que, se desenvolvesse, não precisaria 

marcar ou não compreendeu a questão.  

Buscou-se levantar como os profissionais de Pedagogia percebem a imagem 

que os docentes possuem com relação aos referidos profissionais nos campi em que 

trabalham. Foram apresentadas seis opções em que poderiam ser marcadas quantas 

considerassem necessárias, além da opção "Outros" em que poderia ser adicionada 

outra característica. A Figura 44ilustra a frequência das características que 

representam como o profissional de Pedagogia acredita que o docente o percebe. 

 

Figura 44 - Como o profissional de Pedagogia acredita que o docente o percebe. 

A Tabela 21 ilustra as outras percepções acrescentadas pelos profissionais 

de Pedagogia com relação a como eles acreditam que os docentes os percebem. 

Tabela 21 - Outras percepções acrescentadas pelos profissionais de Pedagogia 

Outras percepções Frequência 

"Desnecessário" 2 

Visões diferentes 4 

"Problematizador/ Crítico" 1 

Após anos de relacionamento construído conseguiu respeito ao trabalho, relação de 
parceria e colaboração mútua. 

1 

"A visão geral é a que o Pedagogo não tem muito a contribuir com o trabalho docente" 1 

"Solucionador de problemas, assessor, profissional de apoio. Acredito que há docentes 
que entendem que o profissional de pedagogia deva fazer parte de tomadas de decisões 
de âmbito pedagógico. Por outro lado, tenho a percepção de alguns professores 
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entenderem que o profissional em questão tem o papel de atuar no acompanhamento dos 
discentes, mas não o de acompanhar parte do trabalho docente e o de integrar certos 
momentos decisórios." 

"Não sei informar" 1 

Total 11 

 

Os profissionais, que relataram que o docente tem visões diferentes do 

profissional pedagogo, justificaram sua resposta colocando que: 

- "Há docentes que consideram fundamental o trabalho do pedagogo enquanto outros 

não o consideram relevante ou mesmo necessário." 

- Cada docente traz suas"[...]impressões pregressas e até um desconhecimento ou 

equívoco do papel deste profissional." 

- Cada professor tem uma percepção diferente devido a sua formação básica. 

Como pode ser observado na Figura , dezesseis profissionais, ou seja 62% se 

percebem como colaboradores na visão do docente, o que é uma visão positiva. 

Entretanto, alguns profissionais relataram perceber que alguns docente têm uma visão 

negativa acerca do profissional de Pedagogia, por desconhecimento do seu papel; por 

acreditarem que o pedagogo não tem muito a contribuir com o trabalho docente; por 

considerá-lo "desnecessário"; devido a impressões passadas; por não considerarem 

o papel do pedagogo relevante; por conta da formação básica do docente; além das 

opções "omisso" e "autoritário" que poderiam também ser consideradas percepções 

negativas.  

Foi perguntado aos respondentes se a imagem do docente era semelhante 

em todos os segmentos (médio, técnico e superior) ou se havia distintas percepções 

associadas a cada segmento. Doze responderam que a imagem era semelhante e 

catorze responderam que havia distintas percepções associadas a cada segmento. 

Seguem abaixo os dados agrupados em categorias, segundo o critério de 

similaridade do conteúdo semântico (BARDIN, 2011).   

Nessa categoria, os profissionais relataram que a percepção é equivalente em 

todos os segmentos (médio, técnico e superior): 

- Muitos docentes que atuam no ensino médio atuam na graduação;   

- Em todos os níveis de ensino o papel do pedagogo é desconhecido e 

desprezado por alguns profissionais.A imagem é institucional e assim vai se 

perpetuando o alijamento do profissional de algumas atividades; 
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- Há vários docentes que acreditam ser o trabalho do pedagogo insignificante, 

que impõe práticas distantes da realidade da sala de aula, enquanto outros acreditam 

ser o pedagogo um colaborador, com proposta de educação de qualidade dentro do 

CEFET/RJ; 

-"Por não ter função definida dentro da instituição, o pedagogo é visto como 

burocrático, além de realizar intervenções consideradas desnecessárias no processo 

ensino aprendizagem, devido à concepção de educação tecnicista que impera na 

instituição." 

Os profissionais, que consideram haver distintas percepções, levantaram as 

seguintes considerações: parece haver diferentes percepções dos professores não 

apenas entre os diferentes segmentos, mas também entre os docentes de um mesmo 

colegiado acerca de qual é o papel que os profissionais de Pedagogia devem 

desempenhar na Instituição. Talvez por questões subjetivas à formação, experiências 

prévias e de sua concepção do processo educacional. 

Docentes que atuam no Ensino Técnico e Superior não conhecem as 

atribuições do pedagogo e sua relevância para o processo ensino-aprendizagem, 

assim como, não aceitam com facilidade as possíveis intervenções desses 

profissionais. 

Os da graduação, em especial, não consideram tão necessária a atuação 

desse profissional "[...]Talvez isso decorra de desconhecimento do trabalho em que 

fazemos, de um certo preconceito e de uma certa cultura de que pedagogo é para 

atuar apenas com alunos da Educação Básica.[...]." 

No caso dos docentes do Ensino Técnico Concomitante, aquele em que o 

aluno faz o Ensino Técnico no CEFET/RJ e o Ensino Médio em outra escola, contam 

com o pedagogo como colaborador para orientar alunos e avaliar a situação dos 

mesmos, mas não o consideram parceiro de planejamento.  

O corpo docente do Ensino Médio, em alguns casos, tem uma visão mais 

próxima da realidade em relação ao papel dos pedagogos, talvez pela sua formação, 

por sua experiência em outras escolas de redes diferentes.  

Docentes que possuem licenciatura e/ou complementação pedagógica 

tendem a ter uma visão positiva e são mais receptivos, com maior disposição para o 

diálogo e"(trans)formação” das práticas pedagógicas."[...] por outro lado, os que não 

possuem esse tipo de formação, tendem a observar o pedagogo como alguém que 
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deseja interferir, de modo autoritário, em seu trabalho, provocando mudanças com as 

quais não concordam". 

Buscou-se analisar se na opinião dos profissionais de Pedagogia a imagem 

que o docente tem com relação ao seu papel pode favorecer ou dificultar o 

desempenho das suas atividades. Vinte quatro profissionais responderam que sim, 

que pode favorecer ou dificultar e dois responderam que não.  

Os dois profissionais, que responderam “não”justificaram a resposta 

informando que: "Depende do profissional" (Pedagogo, 5 anos de experiência no 

campus Maracanã) e "A imagem que alguns docentes possuem em relação ao 

pedagogo dificulta a relação profissional tendo em vista que, em muitos casos, o 

docente o considera desnecessário e, até mesmo, dificultador das atividades 

educacionais". (Pedagogo, 1 ano e meio de experiência no campus Maracanã) 

Os profissionais que concordam que a imagem que o docente tem com 

relação ao seu papel pode favorecer ou dificultar o desempenho das suas atividades 

têm percepções similares, independente do campus em que atuam e do tempo de 

experiência. A percepção dos respondentes é a de que quando a imagem, com 

relação ao papel e atribuições do pedagogo, é positiva e quando o docente percebe o 

profissional como um colaborador, há maior credibilidade no trabalho e maior 

aderência às propostas encaminhadas. Da mesma forma, se a imagem for negativa, 

o desenvolvimento do trabalho pedagógico fica comprometido. 

Contudo, dois profissionais (um pedagogo e um TAE com 10 e 7 anos de 

experiência, respectivamente) relataram que os docentes na instituição têm uma 

imagem negativa com relação aos profissionais de Pedagogia, pois não percebem o 

seu papel e os consideram desnecessários, o que dificulta o trabalho dos mesmos. 

Um respondente justificou sua resposta declarando:"O docente é a veia 

principal da escola, no sistema federal ocupa além da sala de aula os principais cargos 

e posições de decisão do sistema."(TAE, 5 anos de experiência no CEFET/RJ) 

O Quadro 30 e o Quadro 31 ilustram, respectivamente, os depoimentos 

categorizados por: "Relação de Parceria e Colaboração" e "Reconhecimento ou 

Desvalorização do Papel do Profissional de Pedagogia". 

Quadro 30 - Depoimentos de Relação de Parceria e Colaboração 
Relação de Parceria e Colaboração  

"Dependendo da imagem do pedagogo haverá interesse ou não de contar com ele em parcerias." (TAE, 

25 anos de experiência no CEFET/RJ) 
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"Se o docente não enxergar o pedagogo como um colaborador, o trabalho não terá o mesmo resultado 

satisfatório." (TAE, 9 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"Muitas atividades desenvolvidas pelo pedagogo exigem a parceria do docente para a obtenção de êxito." 

(TAE, 8 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"Sem uma relação de parceria, confiança e respeito o desenvolvimento do trabalho fica comprometido." 

(TAE, 2 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"A imagem que o docente tem dos TAES pode favorecer o processo de ensino-aprendizagem, a partir 

de que ambos trabalhem em harmonia e possam ser colaborativos, articulando ideias, discutindo 

possíveis soluções. E ampliando a comunicação com toda a comunidade escolar." (Pedagogo, 6 anos 

de experiência no CEFET/RJ) 

"Como o processo ensino-aprendizagem é um processo colaborativo, esta imagem tem consequências 

diretas sobre nosso trabalho, uma vez que a intervenção do pedagogo muitas vezes depende da 

cooperação do professor." (TAE, 5 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"Quando os docentes têm a percepção do Pedagogo enquanto colaborador, ou mesmo, profissional 

capacitado e com habilidades para desenvolver o trabalho de supervisão, orientação e administração 

escolar, a imagem e trabalho do pedagogo é extremamente positiva.(Pedagogo, 1 ano de experiência 

no CEFET/RJ) 

"Uma boa imagem em relação ao trabalho do pedagogo é fundamental para que as relações de trabalho 

ocorram com êxito e sejam produtivas para ambos. Aquele docente que acha que o Pedagogo é um 

'vigia' do seu trabalho e quer ensinar aquilo que já sabe, tem mais resistência a tal profissional. Os 

docentes que tem resistência ao pedagogo terá dificuldade em escutá-lo, em aceitar as orientações e 

aconselhamentos dados, a construir intervenções e parcerias. Não ocorrerá uma 'ponte' entre os dois. 

Assim o pedagogo terá seu papel de mediador e articulador, dentre outras, prejudicado. Construir uma 

relação de parceria depende de ambos saberem escutar, colocar-se na posição um do outro para que 

possam colaborar mutuamente e construírem coletivamente soluções/melhorias/caminhos para os 

processos escolares e pedagógicos da instituição, de modo a colaborar com o crescimento 

desta."(Pedagogo,1 ano e seis meses de experiência no CEFET/RJ,) 

"Se o profissional de Pedagogia não constrói uma relação de parceria, deixando claro que não sabemos 

mais do que os docentes, inicia-se a desconstrução do mito de que estamos na instituição para 'ensiná-

los' algo. [...]Quando o docente percebe que a questão hierárquica é um mito construído, a relação fica 

suavizada e o respeito mútuo é ressarcido a partir de então. O mesmo vale para o pedagogo que precisa 

sair deste degrau 'superior' e entender que nossa formação não nos habilita a intervenções diretas nas 

práticas docentes, mas sim a possibilidade de proporcionar encontros de trocas de experiências vividas 

e a serem construídas."(TAE, 7 anos de experiência no CEFET/RJ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 31 -Depoimentos de "Reconhecimento ou Desvalorização do Papel do Profissional de 
Pedagogia". 

Reconhecimento e desvalorização do papel do profissional de Pedagogia 
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"Por ter em sua maioria docentes e gestores de áreas técnicas, estes não percebem nosso papel e isso 

faz com que o Pedagogo tenha que se redescobrir a todo momento dentro da Instituição. Na verdade, 

falando pessoalmente, é preciso a todo tempo encontrar espaços de atuação e ressignificação do nosso 

trabalho, pois somos muito desvalorizados pela Instituição."(Pedagogo, 10 anos de experiência no 

CEFET/RJ) 

"Dificulta tendo em vista que a grande maioria dos docentes da instituição tem formação em graduação 

(sem licenciatura), mestrado e/ou doutorado e acham que não precisam da intervenção do pedagogo, 

pois já possuem o conhecimento necessário, embora não tenham formação pedagógica e nem visão de 

educação humanística e cidadã."(TAE, 7 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"Uma imagem negativa acerca do profissional de Pedagogia pode fazer com que o docente assuma uma 

postura de resistência e se isole em suas próprias iniciativas, ao invés de buscar apoio na resolução de 

dificuldades. Isso implica, por exemplo, baixa adesão às reuniões e outros eventos pedagógicos e/ou na 

desvalorização do saber e das estratégias traçadas pelo profissional. Por outro lado, uma imagem positiva 

realiza o movimento contrário, conferindo visibilidade e efetividade às ações pedagógicas."(Pedagogo, 7 

anos de experiência no CEFET/RJ) 

"Sem a confiança e a ciência da relevância de nosso papel dentro da instituição fica difícil desenvolver 

determinados trabalhos." (Pedagogo, 5 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"A percepção sobre o pedagogo é diretamente proporcional às facilidades ou dificuldades no desempenho 

de suas atividades. Quanto mais receptiva, mais favorável o desenvolvimento do seu trabalho com os 

docentes." (TAE, 6 meses de experiência no CEFET/RJ) 

"A aderência às propostas pedagógicas que encaminhamos dependerá desta visão docente sobre o 

nosso lugar profissional na instituição." (Pedagogo, 12 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"Se a imagem é positiva, a abertura é maior ao profissional. O que amplia as formas de atuação e o 

empoderamento, entendido como autonomia e participação na tomada de decisões referentes ao 

processo ensino-aprendizagem." ((Pedagogo, 7 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"Acredito que esta imagem pode viabilizar/ potencializar o diálogo sobre as questões pedagógicas ou 

mesmo obstruir a comunicação e acompanhamento do trabalho pedagógico." (Pedagogo, 5 anos de 

experiência no CEFET/RJ) 

"Quando a compreensão da atividade do pedagogo é positiva, normalmente percebe-se uma recepção 

maior às propostas de trabalho. Há maior colaboração e, portanto, o resultado, que é coletivo, ganha em 

qualidade. (Pedagogo, 7 anos de experiência no CEFET/RJ) 

"[...] 'as imagens' que docentes possuem do trabalho pedagógico podem favorecer ou dificultar a 

execução do trabalho pedagógico. Mais fácil seria se todos tivessem uma formação pedagógica básica. 

Assim, certamente o trabalho pedagógico estaria mais claro para todos." (Pedagogo, 2 anos de 

experiência no CEFET/RJ) 

"Todo trabalho, independente da área pode ser facilitado ou dificultado no ambiente organizacional. As 

relações interpessoais são fatores que devem ser levadas em consideração. Mas (pré) conceitos sempre 

irão existir, pois são inerentes ao ser humano[...]."(TAE, 7 anos de experiência no CEFET/RJ) 

 

 

 

4.6 ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS 
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Na presente seção, objetivou-se apresentar a análise dos dados em dois 

momentos distintos. O primeiro por meio da apreciação comparativa dos dados 

primários coletados nos questionários e entrevista dos gestores, docentes e 

profissionais de Pedagogia. O segundo momento pretendeu-se comparar os achados 

empíricos com os autores da literatura referenciada no trabalho. 

 

4.6.1 Análise Comparativa entre Gestores, Docentes e Profissionais de Pedagogia 

Buscou-se realizar uma análise comparativa entre algumas questões em 

comum nos questionários dos gestores, docentes e profissionais de Pedagogia. 

A primeira questão diz respeito à caracterização do profissional de pedagogia 

na percepção dos gestores e dos docentes. 

A análise comparativa da percepção dos gestores e docentes com relação à 

caracterização da atuação do profissional de Pedagogia revelou que os gestores 

qualificam a atuação como comprometida política e pedagogicamente em 80%, e os 

docentes em 43%. Em contrapartida, a opção"complementar ao docente" apresentou 

uma proporção de 48% para os docentes, enquanto para os gestores a proporção foi 

de 20%.  

Os resultados sugerem que os docentes também têm percepção de que o 

profissional é comprometido político pedagogicamente mas, ao mesmo tempo, 

consideram a atuação complementar ao docente, diferentemente de 80% dos 

gestores. Entretanto, alguns docentes consideram a atuação autoritária, omissa e 

burocrática, em uma proporção de 3%, 7% e 21%, respectivamente, denotando certa 

resistência à atuação dos profissionais de Pedagogia. 

Quanto aos profissionais de Pedagogia, embora tenha sido evidenciado nos 

dados analisados que, segundo a percepção desse grupo, determinados docentes 

consideram o papel do pedagogo desnecessário e que não tem muito a contribuir, 

62% creem que os docentes os veem como colaborador, indo ao encontro da 

percepção dos docentes. 

A imagem de que os profissionais de Pedagogia acreditam que os docentes 

possuem com relação ao seu trabalho corrobora com os dados investigados tanto nas 

percepções positivas quanto negativas. 
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Para 73% dos gestores há distintas percepções, associadas a cada 

segmento, e para 27% a percepção é equivalente em todos os segmentos. Quanto 

aos docentes a estatística foi idêntica, 73% dos docentes relataram que as 

percepções são distintas, enquanto 27% informaram que a percepção é equivalente 

em todos os segmentos. Já para os profissionais de Pedagogia, 46% relataram que a 

percepção é equivalente em todos os segmentos e 54% consideram haver distintas 

percepções. 

Como pode ser notado, para os gestores e docentes há uma diferença 

significativa com relação às percepções serem distintas ou equivalentes a cada 

segmento. Em oposição, para alguns profissionais de Pedagogia, essas diferenças 

independem do segmento, pois ainda que os professores do Ensino Superior e do 

Ensino Técnico, conforme dados analisados, apresentem maior resistência, há um 

entendimento, por parte de alguns profissionais, que essa é uma questão institucional. 

Com relação às atividades desenvolvidas pelos profissionais de Pedagogia 

em articulação com os docentes, de acordo com os dados analisados, na avaliação 

dos gestores, os pedagogos desenvolvem mais atividades junto aos docentes do que 

na avaliação dos próprios docentes. Pois, no questionário dos gestores, as opções: 

"Elaboração e atualização de PPC"; "Reuniões de Planejamento" e "Estudos de 

Revisão de Currículo e Programas de Ensino", obtiveram um percentual de 44%, 

enquanto no questionário dos docentes a frequência foi de 28%, uma diferença de 

14%. Com relação à opção: "Reuniões com responsáveis pelos discentes", a 

diferença foi ainda maior, 24%. Infere-se, a partir dos dados,que os profissionais de 

Pedagogia desenvolvem menos atividades junto aos docentes do que poderiam 

desenvolver. 

A Figura 45 ilustra os percentuais das atividades que os profissionais de 

Pedagogia desenvolvem junto aos docentes na percepção dos gestores e dos 

próprios docentes. 
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Figura 45 - Análise comparativa das atividades realizadas pelos profissionais de Pedagogia junto aos 
docentes, na percepção dos gestores e docentes 

 

No mesmo sentido, com relação às atividades de coordenação pedagógica, 

realizadas em articulação com o corpo docente, com vistas à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, os profissionais de Pedagogia registraram uma média de 54% 

para as atividades de: "Supervisão e acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem"; "Planejamento e avaliação de intervenções pedagógicas"; 

"Coordenação das reuniões pedagógicas e de planejamento" e "Formação continuada 

dos docentes". 

Fazendo uma análise comparativa à questão dos questionários dos docentes 

e gestores, voltada para as atividades que os profissionais de Pedagogia 

desenvolvem junto aos docentes, temos uma média de 42% para os docentes, 54% 

para os gestores e 54% para os pedagogos. Esses dados revelam que as ações dos 

referidos profissionais poderiam estar mais articuladas às ações docentes no 

CEFET/RJ e corroboram com outros dados que indicam que os mesmos, 

prioritariamente, desenvolvem atividades de atendimento aos discentes e seus 

responsáveis. 

A questão, que verifica quais atividades os profissionais de Pedagogia 

desenvolvem nos campi, revela que as ações de prevenção, intervenção e 

aconselhamento pedagógico dos discentes, tanto no questionário dos docentes 

quanto dos gestores foi a mais selecionada, em uma proporção de 73% e 100%, 
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respectivamente. Da mesma forma, no questionário dos pedagogos a opção de: 

"executar trabalhos especializados de orientação educacional", que é a atribuição que 

abrange essa atividade, foi selecionada por 96% dos profissionais. Apenas um 

respondente não marcou a opção, mas informou que desenvolve atividades de 

Orientação Educacional por estarem imbricadas em seu cargo de TAE/pedagogo. 

Em contrapartida, as atividades de "Contribuir na formação continuada dos 

docentes" e "Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação na 

Instituição"foram as menos selecionadas, com uma média percentual de 6% para os 

gestores e 12% para os docentes. Segundo os profissionais de Pedagogia, a atividade 

de "Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação na Instituição"é uma 

das atividades desenvolvidas prioritariamente por docentes na Instituição, 

confirmando os dados. 

No mesmo sentido, a questão que buscava selecionar as atividades dos 

profissionais de Pedagogia que poderiam contribuir com o desenvolvimento do 

sistema CEFET/RJ, em que o respondente tinha a opção de marcar quantas opções 

julgasse necessário, as questões direcionadas ao trabalho com o docente foram as 

menos selecionadas por gestores e docentes, assim como a de participar do processo 

de ingresso, seleção e qualificação na Instituição. Não obstante, essas opções terem 

sido menos marcadas pode-se evidenciar a importância dessas atividades na 

percepção dos respondentes, considerando que as mesmas obtiveram um percentual 

superior às atividades desenvolvidas pelos referidos profissionais, indicando que, 

embora algumas atividades não sejam realizadas, seria relevante que fossem.  

A Figura 46 ilustra as atividades dos profissionais de Pedagogia que podem 

contribuir com o desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ, na percepção dos gestores, 

docentes e dos próprios profissionais de Pedagogia. 
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Figura 46- Atividades que podem contribuir no desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ, na percepção 
dos gestores, docentes e profissionais de Pedagogia. 

 

4.6.2 Análise Comparativa entre os achados empíricos e a Literatura 

  

Ao analisar os dados empíricos sob a luz das bases teóricas e dos aspectos 
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No mesmo sentido, no Brasil o papel do pedagogo é influenciado por 

diferentes fatores, incluindo a própria formação. Segundo Pascoal, Honorato e 

Albuquerque (2008), os cursos de pedagogia, historicamente, têm formado os 

profissionais para o exercício de funções ligadas à gestão educacional, tais como a 

administração, orientação e supervisão escolar, tendo também, como uma de suas 

principais atribuições, assim como no México, a intervenção pedagógica. Deve-se 

destacar que, conforme o referencial teórico analisado, o papel do pedagogo no 

México é o que mais se aproxima do pedagogo no cenário nacional. 

Não obstante, observa-se em alguns países da Europa, tais como: Estônia, 

Espanha, Dinamarca e República Eslovaca que o desempenho dos referidos 

profissionais está mais voltado para o apoio e atendimento ao discente (LOFSTROM 

E POOM-VALICKIS, 2013; RIERA E CIVÍS, 2008;BOJE,2012; EMMEROVÁ, 2010, 

2011). 

O desempenho dos profissionais de Pedagogia, nos países supracitados, tem 

semelhanças com as funções desempenhadas pelo orientador educacional no Brasil. 

No CEFET/RJ, não é diferente, de acordo com a análise dos dados, ficou 

caracterizada a atuação do profissional de Pedagogia em todos os campi, 

prioritariamente, como de orientação educacional, na prevenção, intervenção e 

aconselhamento pedagógico dos discentes, em especial do Ensino Médio e Técnico.  

Ainda em alguns países da Europa, o pedagogo padece com a falta de 

reconhecimento profissional, sendo tratado como uma força de trabalho menos 

qualificada em relação a outros profissionais da educação. Alguns autores também 

colocam que a especificidade da Pedagogia permanece sendo contestada ao longo 

da história, não obstante o seu histórico de resistência (BOJE, 2012; HOUSSAYE, 

2014; HRONCOVA, 2010; LOFSTROM e POOM-VALICKIS, 2013;;NIZA, 2013; 

RIERA e CIVÍS,2008; STEPHENS, 2009). 

No Brasil, de forma semelhante, conforme evidenciado na revisão 

bibliográfica, o papel e a identidade profissional do pedagogo são contestados e 

alterados à mercê das políticas públicas, não sendo levada em conta, muita das vezes, 

a sua formação. Dependendo do Estado e da região, ou mesmo da rede, seja 

municipal, estadual, federal ou particular, o profissional exerce diferentes atividades, 

além de receber variadas denominações, tais como: orientador educacional, 

coordenador pedagógico, orientador pedagógico, supervisor pedagógico, supervisor 

escolar, supervisor educacional, assistente pedagógico, professor pedagogo e 

http://search.scielo.org/?lang=pt&q=au:%22Jean,%20Houssaye%22
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professor coordenador. Muitas das vezes, esse profissional desempenha papéis que 

não lhe competem; enquanto outros, sem formação na área desempenham, o seu 

papel, caracterizando, assim, a falta de reconhecimento profissional e desvio de 

função (PINTO, 2006; PASCOAL, HONORATO e ALBUQUERQUE, 2008; BARBOSA; 

ABDIAN, 2013). 

Assim como a pesquisa de Brabo e Souza (2006) sugere que um significativo 

número de professores apresenta uma tendência atitudinal negativa em relação à 

Pedagogia e aos pedagogos, no CEFET/RJ, os dados analisados indicam que uma 

parcela dos docentes também apresenta uma atitude negativa e de resistência com 

relação ao trabalho desenvolvido pelo profissional de Pedagogia. Esse fato é revelado 

no discurso de alguns docentes, como também nas respostas a algumas questões, 

tanto por parte dos docentes quanto dos próprios pedagogos. 

Confirmando os dados revelados, muitas das atribuições que deveriam ser 

desenvolvidas pelos profissionais de Pedagogia não o são, sobretudo aquelas que 

estão diretamente relacionadas às ações dos docentes, indicando que outros 

profissionais as desenvolvem ou simplesmente não as desenvolvem. Esses dados 

vão ao encontro da falta de reconhecimento profissional e resistência aos 

profissionais de Pedagogia também revelados na revisão bibliográfica nacional e 

internacional. 

Esses fatos podem influenciar e intervir no posicionamento e papel do 

pedagogo no ambiente de trabalho, uma vez que, a partir do momento que outros 

profissionais assumem atribuições que deveriam ser suas, o pedagogo é 

desvalorizado, favorecendo, assim, uma imagem negativa a seu respeito no ambiente 

de trabalho. 

Conforme relatam Pimenta e Anastasiou (2005:77), a constituição da 

identidade profissional é alcançada na significação e ressignificação social da 

profissão, assim como na reafirmação de práticas consagradas culturalmente. O 

profissional de Pedagogia no CEFET/RJ tem dificuldade de colocar em prática 

atribuições consagradas culturalmente como atribuiçãodo pedagogo o que pode 

expressar e confirmar a existência da desvalorização social da profissão, como 

também, dificultar a construção da identidade profissional do pedagogo na instituição.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Conforme confirmado pela literatura, o caminho histórico da construção da 

Pedagogia no Brasil é complexo, pois, recebe influências políticas, sociais, assim 

como, questionamentos profissionais. O profissional de Pedagogia, de certa forma, 

padece pela depreciação do seu papel, ao ter a sua formação desqualificada pelas 

distintas alterações sobrevindas ao curso de Pedagogia. Assim como, o seu campo 

de atuação secundarizado, ao ser ocupado, por diversas ocasiões, por profissionais 

não especializados na área pedagógica.  

Não obstante essas questões, o profissional de Pedagogia no CEFET/RJ 

parece ter bem claro qual é o seu papel, embora esse papel não esteja claro para 

alguns gestores, docentes e por essa razão o profissional não consegue por em 

prática ações que poderiam contribuir com a melhoria da qualidade de ensino-

aprendizagem da Instituição. 

Ademais, pode-se depreender pela pesquisa, quea atuação do profissional de 

pedagogia nos campi do CEFET/RJ é caracterizada pela maioria dos gestores como 

comprometida política e pedagogicamente; enquanto que para os docentes, é 

caracterizada como complementar. Entretanto, alguns docentes consideram a 

atuação autoritária, omissa, burocrática e até desnecessária em alguns aspectos, 

principalmente nas atividades de coordenação pedagógica, em que o pedagogo atua 

diretamente com os docentes nas questões de ensino-aprendizagem.  

Esses dados indicam uma percepção positiva do desempenho desse 

profissional na instituição tanto pelo gestor quanto pelo docente. Mas revelam também 

certa resistência à atuação dos profissionais de Pedagogia na Instituição por parte de 

alguns docentes. 

O estudo de caso revelou que algumas ações inerentes aos profissionais de 

Pedagogia estão sendo desenvolvidas por profissionais de outra área, ou podem não 

estar sendo desenvolvidas, tendo em vista que, atividades primordiais ao processo 

ensino-aprendizagem, inclusive junto aos docentes, não foram identificadas pelos 

gestores e docentes, como ações plausíveis de contribuir com o Sistema CEFET/RJ.  

Ficou caracterizado, então, o papel do profissional de pedagogia, como 

essencialmente de orientação e atendimento ao discente, com raras exceções, 

apartando assim, o referido profissional de outras atividades que são primordiais e 
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que poderiam colaborar para o Centro atingir as suas metas como Instituição Federal 

de Educação de excelência. 

Quanto às hipóteses, o Quadro 32 ilustra as hipóteses levantadas e 

confirmadas após a pesquisa. 

Quadro 32 -Confirmação das Hipótese 
Hipóteses Confirmação das Hipóteses 

H1: o papel do profissional de Pedagogia 
é predominantemente de 
acompanhamento e atendimento aos  
discentes e seus responsáveis 

O papel do profissional de Pedagogia é prioritariamente de 
orientação educacional, especialmente em atividades de 
atendimento aos discentes e seus responsáveis. 

H2: a atuação do pedagogo é percebida na 
instituição como primordialmente de 
acompanhamento pedagógico dos alunos 
do Ensino Médio e Técnico 

Tanto gestores como docentes percebem que a atuação dos 
profissionais de Pedagogia é de  atendimento aos alunos da 
educação básica e de seus responsáveis. 

H3:há diferença entre a percepção dos 
pedagogos e de outros profissionais com 
relação ao papel do profissional de 
Pedagogia 

Há diferença entre a percepção dos pedagogos e de outros 
profissionais com relação ao papel do profissional de 
Pedagogia. Embora o Pedagogo saiba da importância do seu 
papel para o processo ensino-aprendizagem e para a 
Instituição, ele se sente desvalorizado e até mesmo 
desnecessário na visão de alguns profissionais. 

H4: os docentes dos distintos segmentos 
(ensino médio, ensino técnico e graduação) 
diferem na percepção da atuação do 
pedagogo 

Há diferença na percepção dos docentes dos distintos 
segmentos e até mesmo dentro dos próprios colegiados. 

H5: o pedagogo  percebe resistência à sua 
atuação por parte de alguns docentes. 

Os dados revelam certa resistência e atitudes negativas à 
atuação dos profissionais de Pedagogia na instituição por 
parte de alguns docentes 

 

Quanto às questões do trabalho e, diante dos dados analisados no estudo de 

caso, foi possível verificar que: 

  A atuação do profissional de Pedagogia pode contribuir, em muitos aspectos, 

no desenvolvimento do Sistema CEFET/RJ. Entretanto, sua contribuição poderá 

ser mais efetiva, a partir do momento em que seu papel for valorizado, conhecido 

e reconhecido, tanto pela gestão quanto pelos outros atores da Instituição, 

principalmente os docentes. 

 O profissional de Pedagogia se percebe como colaborador, indo ao encontro 

da percepção dos docentes. Em contrapartida, ele também se considera 

desvalorizado por perceber que determinados docentes avaliam o papel do 

pedagogo como desnecessário, e que não tem muito a contribuir com a 

Instituição. Segundo a percepção de alguns pedagogos,há docentesque 

resistem à parceria do pedagogo nos assuntos relacionados ao processo ensino-

aprendizagem, por se julgarem possuidores do conhecimento necessário e, 

portanto, autossuficientes. 

 A percepção dos docentes com relação ao profissional de Pedagogia é difusa. 

Para alguns, o profissional é um colaborador, essencial para o processo ensino-
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aprendizagem. Para outros, é necessário somente para atuar no atendimento 

aos alunos da educação básica e seus responsáveis. Conforme relatos de 

docentes e pedagogos, mesmo nos colegiados não se nota uma perspectiva 

homogênea em relação ao papel do pedagogo.   

 O papel do pedagogo não está claro para alguns docentes. Os pedagogos 

acreditam que essa visão estreita dos docentes com relação ao papel que os 

profissionais de Pedagogia devem desempenhar na instituição se deve a 

questões subjetivas à formação, a experiências prévias, à concepção do 

processo educacional, além da cultura institucional. 

 Embora os dados analisados tenham indicado que os pedagogos desenvolvem 

atividades junto aos professores, eles também apontam que as ações dos 

profissionais de Pedagogia poderiam estar mais articuladas as ações docentes 

no CEFET/RJ. As atividades de: "Supervisão e acompanhamento do processo 

ensino-aprendizagem"; "Planejamento e avaliação de intervenções 

pedagógicas"; "Coordenação das reuniões pedagógicas e de planejamento" e 

"Formação continuada dos docentes", que são essenciais para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, segundo os dados 

analisados, além de serem pouco desenvolvidas, não foram consideradas 

relevantes pelos gestores e docentes.  

 Os dados analisados indicam que, prioritariamente, os profissionais atuam 

como orientadores educacionais, especialmente em atividades de atendimento 

aos discentes e seus responsáveis. 

 

Por meio dos resultados obtidos com o estudo de caso realizado, pode-se 

constatar a necessidade de serem implantadas ações que promovam a 

ressignificação do papel do profissional de Pedagogia na instituição, a começar pela 

gestão dos campi. A divulgação das atividades bem sucedidas, realizadas pelos 

referidos profissionais poderia ser uma forma de valorizar sua contribuição para um 

processo de ensino-aprendizagem significativo e efetivo. 

Tendo em vista que o Regimento Interno do CEFET/RJ é datado de 1985 

carece de atualização, é também de fundamental importância que seja construído um 

novo Regimento, de forma coletiva, democrática e sistêmica, levando em conta as 

especificidades de cada campi. É necessário que o mesmo contenha as atribuições, 

de cada cargo técnico-administrativo em educação, descritas detalhadamente, para 
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que não haja dúvida quanto às ações a serem desenvolvidas pelos profissionais nos 

campi, tanto por parte dos gestores, quanto por parte dos próprios profissionais.  

O Quadro 33 ilustra as sugestões de ações que podem ser desenvolvidas com 

o objetivo de promover a ressignificação do papel do profissional de Pedagogia no 

CEFET/RJ. 

Quadro 33 - Sugestões de ações que podem propiciar a ressignificação do papel do profissional de 
Pedagogia na Instituição 

  
Situação atual 

Ações para ressignificar o papel do profissional de 
Pedagogia nas questões do Ensino-aprendizagem 

- Regimento Interno do CEFET/RJ datado de 
1985; 
- Atribuições delineadas pelo Ministério da 
Educação por meio do Ofício Circular n° 15/2005 
CGGP/ SAA/SE/MEC.  
- Algumas das atribuições, referentes aos 
profissionais de Pedagogia,não são  
reconhecidas e colocadas em práticas no 
CEFET/RJ.  
- Servidores assumindo atribuições que são de 
outros servidores  

Construção de  um novo Regimento Interno, de forma 
coletiva, democrática e  sistêmica, levando em conta as 
especificidades de cada campi. 
 
O documento deve apresentar as atribuições, descritas 
detalhadamente, de cada cargo técnico-administrativo 
em educação para que não ocorra desvios de função.   

- Desconhecimento do papel do profissional de 
Pedagogia e de suas atribuições por parte de 
alguns servidores da Instituição. 
 
 
 
- Falta de reconhecimento profissional e 
resistência,por parte dos docentes, aos 
profissionais de Pedagogia 

- Apresentação dos resultados da pesquisa aos 
profissionais de Pedagogia e esses ao corpo docente 
de seus campi com o objetivo de tornarem o seu papel 
cognoscível e assim amenizar à resistência e atitudes 
negativas quanto às suas funções. 
- Implantação por parte dos gestores, de ações 
sistematizadas, que promovam o  desenvolvimento de 
atividadesarticuladas entre profissionais de Pedagogia 
e docentes,tais como:  

• assessoramento e orientação à gestão do 
campus quanto às questões do processo 
ensino-aprendizagem e da comunidade 
escolar; 

• acolhimento e orientações aos novos 
docentes;  

• supervisão e acompanhamento do processo 
ensino-aprendizagem junto aos docentes; 

• elaboração de diretrizes para o processo 
ensino-aprendizagem;  

• planejamento e avaliação de intervenções 
pedagógicas tendo como finalidade aprimorar 
o desempenho escolar discente e a prática 
educativa; 

• planejamento e execução da formação 
continuada dos  docentes;  

• participação da elaboração e atualização dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

Pouca articulação do trabalho pedagógico com 
o trabalho docente 

- Formação continuada, tanto dos docentes quanto dos 
profissionais de Pedagogia que pode ser desenvolvida 
em espaços intencionalizados e sistematizados de 
formação em serviço, tais como: seminários, grupos de 
estudos, reuniões pedagógicas e de planejamento, 
entre outras. 
- Oferecimento de auxílio aos docentes no sentido de 
colaborar na tarefa de organizar diferentes modos de 
ensinar os diferentes conteúdos, assim como 
compartilhar o conhecimento sobre os processos de 
aprendizagem. 

Docentes sem licenciatura ou formação 
pedagógica 

Planejamento e execução da formação continuada dos  
referidos docentes. 
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5.1 SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Como sugestão para futuros estudos, indica-se o aprofundamento das 

questões referentes ao papel do pedagogo na visão dos distintos sujeitos acadêmicos, 

junto a outras instituições de caráter técnico e tecnológico no Rio de Janeiro, como os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFFs), tendo em vista a 

carência de estudos acadêmicos que tratam desta temática, sendo desejável a 

incorporação de evidências empíricas. 
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QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA A DIREÇÃO GERAL DO CEFET/RJ 
 
Prezado Diretor,  

O presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados primários para a realização de 

pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO PEDAGOGO 

NOÂMBITO DO SISTEMA CEFET/RJ: UM ESTUDO MULTICASO, de autoria de Isabel Cristina Sêco 

Loureiro e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo. 

A pesquisa tem o objetivo de investigar a imagem do profissional de pedagogia atuante na IES sob o 

prisma dos distintos sujeitos acadêmicos. 

Contando com a concordância para divulgação dos dados, asseguro que as informações ora coletadas 

são sigilosas no tocante às informações específicas dos participantes e têm finalidade exclusivamente 

acadêmica. 

Agradeço a sua valiosa contribuição, disponibilidade e atenção para o estudo ora proposto. 

Isabel Cristina Sêco Loureiro 
Pedagoga 
CEFET/RJ - Campus Nova Friburgo 
________________________________________________________ 

1- Qual o ano de seu ingresso no CEFET/RJ? 

2- Quanto tempo o Sr. tem de experiência como Gestor no CEFET/RJ? Considere o tempo total 

em todas as funções de gestão que tenha exercido. 

3- Qual a sua formação acadêmica completa (nível e área de conhecimento)? 

4- Como você caracterizaria a atuação do profissional de Pedagogia no processo ensino-
aprendizagem do CEFET/RJ? 
 
(  ) Complementar à do docente 
(  )Omissa 
(  )Autoritária 
(  )Burocrática 
(  )Com comprometimento político pedagógico 
(  )Proativa 
(  )Outro:______________________________________________________ 
 
5 - Em sua opinião, a percepção registrada na questão 4é equivalente em todos os segmentos 
(médio, técnico e superior) ou há distintas percepções, associadas a cada segmento?  
 
(   )A percepção é equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e superior) . 
(   ) Há distintas percepções, associadas a cada segmento. 

Explique: 

 
6- A imagem que o gestor tem com relação ao profissional de Pedagogia pode favorecer ou 

dificultar o desempenho das suas atividades? 

 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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Explique: 
 
7 -A imagem que o docente tem com relação ao profissional de Pedagogia pode favorecer ou 

dificultar o desempenho das suas atividades? 

 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Explique: 

 
8 - Qual ou quais das atividades abaixo o profissional de pedagogia desempenha regularmente 
no CEFET/RJ?  
 

(  )Assessorar a gestão do campus quanto às questões do processo ensino-aprendizagem e 

comunidade escolar. 

(  )Coordenar as reuniões pedagógicas e de planejamento nas questões de currículo, aprendizagem, 

avaliação da aprendizagem, recursos didáticos, entre outras. 

(  )Supervisionar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem junto aos docentes  

(  )Planejar e avaliar intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o desempenho 

escolar discente e a prática educativa. 

(  )Contribuir na formação continuada dos docentes. 

(  )Atuar na prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes. 

(  )Atuar como Mediador e Articulador na comunidade escolar.  

(  )Sugerir, elaborare desenvolver projetos para a melhoria do processo educativo. 

(  )Sugerir, elaborare desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

( )Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação de servidores e discentes na Instituição. 

(  )Participar da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  ) Outra(s):_____________________________________________________ 

 
9 - Quais das ações, relatadas abaixo, com vistas à melhoria do processo ensino-aprendizagem, 
o profissional de Pedagogia desenvolve junto aos docentesnoscampi? 
 
(  ) Reuniões Pedagógicas 
(  )Reuniões de Planejamento 
(  )Reuniões com os responsáveis pelos discentes 
(  )Elaboração e desenvolvimento de Projetos 
(  )Formação continuada em serviço 
(  )Estudos de revisão de currículo e programas de ensino; 
(  )Elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC 
(  )Nenhuma das opções supracitadas 
(  ) Outra (s):______________________________________________ 
 

10 - A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), expõe que as atividades 
inerentes ao pedagogo estão voltadas para o planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação. Neste sentido, quais 
das ações listadas abaixo,na sua avaliação poderiam contribuirno desenvolvimento do Sistema 
CEFET/RJ?   
 

( )Assessoramento e orientação à gestão do campus quanto às questões do   processo ensino-

aprendizagem e da comunidade escolar. 

(  ) Planejamento e avaliação de intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o 

desempenho escolar discente e a prática educativa. 

(  ) Supervisão e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem junto aos docentes.  

(  ) Formação continuada dos docentes. 

(  ) Elaboração,desenvolvimento e participação em projetos. 
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( ) Atuação na prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes. 

(  ) Participar da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  )Participação no processo de ingresso, seleção e qualificação da Instituição. 

(  )Atuar como Mediador e Articulador na comunidade escolar.  

(  )Outra (s):_______________________________________________ 

 

11- O profissional de Pedagogia deve realizar ações junto ao ensino superior ou a atuação deste 

profissional deve estar restrita ao Ensino Médio e Técnico? 

 

Explique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 
QUESTIONÁRIO PARA GESTORES 

 
Prezado Participante,  
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O presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados primários para a realização de 

pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO PEDAGOGO 

NO ÂMBITO DO SISTEMA CEFET/RJ: UM ESTUDO MULTICASO, de autoria de Isabel Cristina Sêco 

Loureiro e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo. 

A pesquisa tem o objetivo de investigar a imagem do profissional de pedagogia atuante na IES sob o 

prisma dos distintos sujeitos acadêmicos. 

Contando com a concordância para divulgação dos dados, asseguro que as informações ora coletadas 

são sigilosas no tocante às informações específicas dos participantes e têm finalidade exclusivamente 

acadêmica. 

Agradeço a sua valiosa contribuição, disponibilidade e atenção para o estudo ora proposto. 

Isabel Cristina Sêco Loureiro 
Pedagoga 
CEFET/RJ - Campus Nova Friburgo 
_______________________________________________________________ 

1 - Campus em que atua: 

(  )Angra dos Reis 
(  )Itaguaí 
(  )Maracanã 
(  )Mª da Graça 
(  )Nova Friburgo 
(  )Nova Iguaçu 
(  )Petrópolis 
(  )Valença 
 

2 - Cargo: 

(  ) Chefe do DEMET 
(  ) Chefe do DEPES 
(  ) Direção de Ensino 
(  ) Direção de Campus 
(  ) Vice-Direção Geral 
(  ) Gerência Acadêmica 

3 - Quantos alunos do Ensino Médio,Técnico e Médio Integrado têm no campus? 

(  ) Mais de 400 

(  ) 301 a 400 

(  ) 201 a 300 

(  ) 101 a 200 

(  ) Até 100 

4 - Quantos alunos do Ensino Superior têm no campus? 

(  ) Mais de 400 

(  ) 301 a 400 

(  ) 201 a 300 

(  ) 101 a 200 
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(  ) Até 100 

 

5 - Quantos professores têm no campus?  

6 - Qual o ano de seu ingresso no CEFET/RJ? 

7 - Quanto tempo você tem de experiência como Gestor no CEFET/RJ? Considere o tempo total 

em todas as funções de gestão que você tenha exercido.  

8- Qual a sua formação acadêmica completa (nível e área de conhecimento)? 

 
9 - Como você caracterizaria a atuação do profissional de Pedagogia no processo ensino-
aprendizagem do CEFET/RJ? 

(  ) Complementar à do docente 
(  )Omissa 
(  )Autoritária 
(  )Burocrática 
(  )Com comprometimento político pedagógico 
(  )Proativa 
(  )Outro:______________________________________________________ 
 
10 - Em sua opinião, a percepção registrada na questão 9é equivalente em todos os segmentos 
(médio, técnico e superior) ou há distintas percepções, associadas a cada segmento?  
 
(   )A percepção é equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e superior) . 
(   ) Há distintas percepções, associadas a cada segmento. 

 

11 - Explique a questão 10: 

 
12- Qual ou quais das atividades abaixo o profissional de pedagogia desempenha regularmente 
no campus?  

 
(  )Assessorar a gestão do campus quanto às questões do processo ensino-aprendizagem e 

comunidade escolar. 

(  )Coordenar as reuniões pedagógicas e de planejamento nas questões de currículo, aprendizagem, 

avaliação da aprendizagem, recursos didáticos, entre outras. 

(  )Supervisionar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem junto aos docentes  

(  )Planejar e avaliar intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o desempenho 

escolar discente e a prática educativa. 

(  )Contribuir na formação continuada dos docentes. 

(  )Atuar na prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes. 

(  )Atuar como Mediador e Articulador na comunidade escolar.  

(  )Sugerir, elaborare desenvolver projetos para a melhoria do processo educativo. 

(  )Sugerir, elaborare desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

( )Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação de servidores e discentes na Instituição. 

(  )Participar da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  ) Outra(s):_____________________________________________________ 

 
13 - Quais das ações, relatadas abaixo, com vistas à melhoria do processo ensino-
aprendizagem, o profissional de Pedagogia desenvolve junto aos docentes no campus?  
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(  ) Reuniões Pedagógicas 
(  )Reuniões de Planejamento 
(  )Reuniões com os responsáveis pelos discentes 
(  )Elaboração e desenvolvimento de Projetos 
(  )Formação continuada em serviço 
(  )Estudos de revisão de currículo e programas de ensino; 
(  )Elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC 
(  )Nenhuma das opções supracitadas 
(  ) Outra (s):______________________________________________ 
 

14 - A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), expõe que as atividades 
inerentes ao pedagogo estão voltadas para o planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação. Neste sentido, quais 
das ações listadas abaixo,na sua avaliação poderiam contribuirno desenvolvimento do Sistema 
CEFET/RJ?   

 
( )Assessoramento e orientação à gestão do campus quanto às questões do   processo ensino-

aprendizagem e da comunidade escolar. 

(  ) Planejamento e avaliação de intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o 

desempenho escolar discente e a prática educativa. 

(  ) Supervisão e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem junto aos docentes.  

(  ) Formação continuada dos docentes. 

(  ) Elaboração,desenvolvimento e participação em projetos. 

( ) Atuação na prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes. 

(  ) Participar da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  )Participação no processo de ingresso, seleção e qualificação da Instituição. 

(  )Atuar como Mediador e Articulador na comunidade escolar.  

(  )Outra (s):_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

 
QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES E COORDENADORES 

 
Prezado Participante,  
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O presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados primários para a realização de 

pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO PEDAGOGO 

NO ÂMBITO DO SISTEMA CEFET/RJ: UM ESTUDO MULTICASO, de autoria de Isabel Cristina Sêco 

Loureiro e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo. 

A pesquisa tem o objetivo de investigar a imagem do profissional de pedagogia atuante na IES sob o 

prisma dos distintos sujeitos acadêmicos. 

Contando com a concordância para divulgação dos dados, asseguro que as informações ora coletadas 

são sigilosas no tocante às informações específicas dos participantes e têm finalidade exclusivamente 

acadêmica. 

Agradeço a sua valiosa contribuição, disponibilidade e atenção para o estudo ora proposto. 

Isabel Cristina Sêco Loureiro 
Pedagoga 
CEFET/RJ - Campus Nova Friburgo 
_______________________________________________________________ 

1 - Campus em que atua: 

(  )Angra dos Reis 
(  )Itaguaí 
(  )Maracanã 
(  )Mª da Graça 
(  )Nova Friburgo 
(  )Nova Iguaçu 
(  )Petrópolis 
(  )Valença 
 

2 - Cargo: 

(  ) Docente   
(  ) Coordenador de Curso  
   

3 - Qual o ano de seu ingresso no CEFET/RJ? 

4 - Quanto tempo você tem de experiência como Docente no CEFET/RJ?  

5 -Qual a sua formação acadêmica completa (nível e área de conhecimento)? 

6 - Em qual Colegiado está lotado? 

7 - Em quais cursos leciona? 

8- Você percebe a atuação do profissional de pedagogia no campus? 

9 - Se sim, qual ou quais das atividades abaixo o profissional de pedagogia desempenha no 

campus? 

(  )Coordenar as reuniões pedagógicas e de planejamento nas questões de currículo, aprendizagem, 

avaliação da aprendizagem, recursos didáticos, entre outras. 
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(  )Assessorar a gestão do campus quanto às questões do processo ensino-aprendizagem e 

comunidade escolar. 

(  )Supervisionar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem junto aos docentes  

(  )Planejar e avaliar intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o desempenho 

escolar discente e a prática educativa. 

(  )Contribuir na formação continuada dos docentes. 

(  )Atuar na prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes. 

(  )Atuar como Mediador e Articulador na comunidade escolar.  

(  )Sugerir, elaborare desenvolver projetos para a melhoria do processo educativo. 

(  )Sugerir, elaborare desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

( )Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação de servidores e discentes na Instituição. 

(  )Participar da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  ) Outra(s):_____________________________________________________ 

 

10 - Como você caracterizaria a atuação do profissional de Pedagogia no processo ensino-
aprendizagem do CEFET/RJ? 

(  ) Complementar à do docente 
(  )Omissa 
(  )Autoritária 
(  )Burocrática 
(  )Com comprometimento político pedagógico 
(  )Proativa 
(  )Outro:______________________________________________________ 
 
11 - Em sua opinião, a percepção registrada na questão 10é equivalente em todos os segmentos 
(médio, técnico e superior) ou há distintas percepções, associadas a cada segmento?  
 
(   )A percepção é equivalente em todos os segmentos (médio, técnico e superior) . 
(   ) Há distintas percepções, associadas a cada segmento. 

12 - Explique a sua resposta na questão 11: 
 
13 - Quais das ações, relatadas abaixo, com vistas à melhoria do processo ensino-
aprendizagem, o profissional de Pedagogia desenvolve junto aos docentes no campus?  
 
(  ) Reuniões Pedagógicas 
(  )Reuniões de Planejamento 
(  )Reuniões com os responsáveis pelos discentes 
(  )Elaboração e desenvolvimento de Projetos 
(  )Formação continuada em serviço 
(  )Estudos de revisão de currículo e programas de ensino; 
(  )Elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC 
(  )Nenhuma das opções supracitadas 
(  ) Outra (s):______________________________________________ 
 

14 - A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), expõe que as atividades 
inerentes ao pedagogo estão voltadas para o planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação. Neste sentido, quais 
das ações listadas abaixo,na sua avaliação poderiam contribuir no desenvolvimento do Sistema 
CEFET/RJ?   

 
( )Assessoramento e orientação à gestão do campus quanto às questões do   processo ensino-

aprendizagem e da comunidade escolar. 



178 
 

(  ) Planejamento e avaliação de intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o 

desempenho escolar discente e a prática educativa. 

(  ) Supervisão e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem junto aos docentes.  

(  ) Formação continuada dos docentes. 

(  ) Elaboração,desenvolvimento e participação em projetos. 

( ) Atuação na prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes. 

(  ) Participar da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  )Participação no processo de ingresso, seleção e qualificação da Instituição. 

(  )Atuar como Mediador e Articulador na comunidade escolar.  

(  )Outra (s):_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO PARA  PROFISSIONAIS DE PEDAGOGIA 
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Prezado participante,  

O presente instrumento é uma das bases para obtenção de dados primários para a realização da 

pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada preliminarmente de UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO PEDAGOGO 

NO ÂMBITO DO SISTEMACEFET/RJ: UM ESTUDO MULTICASO, de autoria de Isabel Cristina Sêco 

Loureiro e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araujo. 

A pesquisa tem o objetivo de investigar a imagem do profissional de pedagogia atuante na IES sob o 

prisma dos distintos sujeitos acadêmicos. 

Contando com a concordância para divulgação dos dados, asseguro que as informações ora coletadas 

são sigilosas no tocante às informações específicas dos participantes e têmfinalidade exclusivamente 

acadêmica. 

Agradeço a sua valiosa contribuição, disponibilidade e atenção para o estudo ora proposto. 

Isabel Cristina Sêco Loureiro 

Pedagoga 

CEFET/RJ - Campus Nova Friburgo 

______________________________________________________________________ 

 

1 - Campus em que atua:  

(  )Angra dos Reis 

(  )Itaguaí 

(  )Maracanã 

(  )Mª da Graça 

(  )Nova Friburgo 

(  )Nova Iguaçu 

(  )Petrópolis 

(  )Valença 

 
2 - Cargo:  

 

(  )Pedagogo 

(  )TAE com formação em Pedagogia 

 

3 - Ano de conclusão do curso de Pedagogia: 

4 - Instituição de formação: 

5 - Possui outra formação em nível de graduação? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

Em caso positivo, qual? 

  
6 - Qual a sua formação pós-graduada completa. (nível e área de conhecimento) 

7- O curso de Pedagogia lhe conferiu alguma habilitação de especialista para as atividades de 
orientação, supervisão e administração escolar? Em caso positivo, qual ou quais? 
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8 - Quantos pedagogos compõem a equipe pedagógica do campus? 

9 - Quantos TAES, com formação em Pedagogia,compõem a equipe pedagógica do campus? 

10- Em que ano você nasceu?  

11 - Quantos anos você tem de experiência como profissional de pedagogia no CEFET/RJ?  

12 - Quantos anos você tem de experiência como profissional de pedagogia fora do CEFET/RJ? 

13 - Dentre algumas das atribuições descritas abaixo,delineadas pelo Ministério da Educação – 
MEC – por meio do Ofício Circular n° 15/2005 CGGP/ SAA/SE/MEC, para o cargo de 
pedagogo,quais são desempenhadas pelos profissionais de pedagogia (pedagogos e TAEs com 
formação em Pedagogia)no campus? 

(   )Executar trabalhos especializados de administração escolar 

(   )Executar trabalhos especializados de orientação educacional 

(   )Executar trabalhos especializados de supervisão escolar 

(   )Participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino 

(  )Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação de docentes e discentes da Instituição 

Federal de Ensino 

(   )Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão 

 

14 - Se houve atribuições que não foram marcadas, na questão 13, ou seja, que não são 
desempenhadas pelos profissionais de pedagogia, na sua percepção,por que motivos não são 
desempenhadas? 

15 - Dentre as atribuições citadas na questão 13,delineadas pelo MEC para o profissional de 
pedagogia, alguma foi ou é exercida,no campus, por profissional de outra área? 

(   )Sim 

(   ) Não 

 

16- Em caso positivo na questão 15, qual atribuição ou atribuições são exercidas por 
profissional de outra área? 

(   )Executar trabalhos especializados de administração escolar 

(   )Executar trabalhos especializados de orientação educacional  

(   )Executar trabalhos especializados de supervisão escolar 

(   )Participar de estudos de revisão de currículo e programas de ensino 

(  )Participar do processo de ingresso, seleção e qualificação de docentes e discentes da  Instituição 

Federal de Ensino 

(   )Elaborar e desenvolver projetos de ensino-pesquisa-extensão 

 
17- Que profissional as tem exercido? 

18- Uma das atribuições do profissional de pedagogia que está diretamente relacionada ao 
processo ensino-aprendizagem e ao trabalho do docente é a de coordenação pedagógica.Quais 
das atividades listadas abaixo, voltadas para esta atribuição,você desenvolve regularmente?  

(  )Não desenvolvo atividades voltadas para essa atribuição. 

(  )Planejamento e avaliação de intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o   

desempenho escolar discente e a prática educativa. 

(  )Supervisão e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. 

(  )Formação continuada dos docentes. 
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( )Coordenação das reuniões pedagógicas e de planejamento nas questões de currículo, 

aprendizagem, avaliação da aprendizagem, recursos didáticos, entre outras. 

(  )Outra (s):_____________ 

 
19 - A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), expõe que as atividades 
inerentes ao pedagogo estão voltadas para o planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação. Neste sentido, quais 
das ações listadas abaixo,na sua avaliação poderiam contribuir no desenvolvimento do Sistema 
CEFET/RJ?   

()Assessoramento e orientação à gestão do campus quanto às questões do processo ensino-

aprendizagem e da comunidade escolar. 

(  )Planejamento e avaliação de intervenções pedagógicas tendo como finalidade aprimorar o 

desempenho escolar discente e a prática educativa. 

(  )Supervisão e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem junto aos docentes.  

(  )Formação continuada dos docentes. 

(  )Elaboração,desenvolvimento e participação em projetos. 

(  )Atuação na prevenção, intervenção e aconselhamento pedagógico dos discentes. 

(  )Participar da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. 

(  )Participação no processo de ingresso, seleção e qualificação de docentes e discentes da 

Instituição. 

(  )Atuar como Mediador e Articulador na comunidade escolar.  

(  )Outra (s):_______________________________________________ 

 
20 - Como você percebe a visão (imagem) que os docentes possuem em relação ao profissional 
de Pedagogia no campus?  

 (  )Colaborador 

 (  )Autoritário 

(  )Burocrático 

 (  )Omisso 

 (  ) Proativo 

 (  )Com comprometimento político pedagógico 

 (  )Outro:_______________ 

 

21 - A imagem é semelhante em todos os segmentos (médio, técnico e superior) ou há distintas 
percepções, associadas a cada segmento? 

(  )A imagem é semelhante em todos os segmentos (médio, técnico e superior) . 

(   ) Há distintas percepções, associadas a cada segmento. 

 

22- Explique sua resposta na questão 21: 

23- A imagem que o docente tem com relação ao profissional de Pedagogia pode favorecer ou 
dificultar o desempenho das suas atividades? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 
24- Explique sua resposta na questão 23: 
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