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A formação proposta instituída do pedagogo e o pedagogo 
em formação: caminhos de uma pesquisa contrastiva 

As inquietantes experiências como estudiosa e docente das áreas do 

currículo e da formação de professores, pesquisadora e coordenadora 

acadêmica em cursos de Pedagogia, há mais de quinze anos, têm me 

provocado a observar com atenção e cuidado o movimento dos envolvidos 

na construção curricular de um curso de formação de professores, a partir 

das implicações desses sujeitos e as minhas próprias. Nesse processo, 

deparei-me com duas dificuldades. A primeira, o pouco referencial que 

trate da articulação entre currículo e formação e, por conseguinte, a 

pouca reflexão e análise de questões emergentes dessa articulação, que, 

em meu entendimento, ressoa na criação de políticas oficiais sem um 

diálogo com as dinâmicas dos processos formativos. A segunda mostra-se 

como a manutenção das concepções e práticas de fragmentação entre o 

instituído e o instituinte da formação. 

Deste modo, configurou-se como problema do projeto de pesquisa a 

seguinte questão: Quais os contrastes entre as políticas de sentido de 

formação no dispositivo legal das DCN da formação do pedagogo e as 

experiências formativas na cotidianidade dos atos de currículo? O objetivo 

geral é compreender quais os contrastes entre as políticas de sentido de 

formação no dispositivo legal das diretrizes curriculares e as experiências 

formativas na cotidianidade dos atos de currículo. 



 
Imagem 1: Representação gráfica do problema de pesquisa 

A sustentação teórica do trabalho concentra-se no conceito de 

currículo, articulado à concepção de atos de currículo (GOODSON, 2005; 

MACEDO, 2007);no conceito de formação, articulado aos estudos sobre 

currículo e formação ( NÓVOA, 2002; ZEICHNER, 1993; MACEDO, 

2010;2015); na abordagem do ciclo de políticas, que inclui o conceito de 

recontextualização e de tradução (BALL, 2011; LOPES, 2013); e no 

entendimento de políticas como construções cotidianas, no contexto das 

escolas (ALVES, 2012). 

Trata-se um estudo de caso qualitativo, com características 

etnográficas. O campo empírico é um curso de Pedagogia de uma IES da 

rede privada de ensino, em Salvador-BA. Serão realizadas análises das 

DCN da formação do pedagogo, observação participante, entrevistas 

individuais e grupos focais.  

A análise das informações será feita a partir dos procedimentos 

metodológicos da análise de conteúdo e análise contrastiva. A observação 

participante é um dispositivo de coleta que atravessa todos os demais, 

mesmo tendo seu momento sistematizado na observação das atividades 

planejadas do/no curso. Em síntese, podemos denominar esta pesquisa 

como uma investigação implicada de base contrastiva, onde a centralidade 

é colocar sob um crivo compreensivo o instituído da formação e a 

irredutibilidade da formação como experiência.  
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