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RESUMO

A pesquisa tem por objetivo analisar psicanaliticamente o imaginário coletivo de estudantes de pedagogia da Faculdade de Educação da UEMG-Poços de Caldas, sobre a

atividade profissional do pedagogo. Como parte do plano de trabalho da bolsista, o presente estudo investiga os campos de atuação do pedagogo a partir de suas produções

acadêmicas. Tal pesquisa é relevante por evidenciar os campos em que o pedagogo atua ou pode atuar, assim como verificar quais temas se fazem urgentes em suas práticas

profissionais. Busca-se contribuir para a reflexão sobre o papel do pedagogo e suas condições materiais de trabalho. Organizou-se metodologicamente como revisão bibliográfica

integrativa na base de dados Scielo Regional, na qual foram utilizados indexadores compostos com os termos pedagogo/ pedagogia relacionados à atividade profissional.

Partindo da perspectiva da psicologia concreta blegeriana, foram analisadas somente pesquisas empíricas escritas por pessoas com formação na área da educação. As 44

produções encontradas foram divididas em duas categorias que ressaltassem tanto a abrangência quanto a diversidade das pesquisas. São elas: (A) produções escritas

exclusivamente por formados em educação, somando 26; e (B) produções escritas por pesquisadores com formação em educação em conjunto com outros de diferentes áreas do

conhecimento e autores com formação em educação e em outra área, somando 18. Em ambas, verificou-se convergência de interesses para docência. A categoria (A) volta-se

com maior interesse para temas relacionados à formação inicial. Na categoria (B), questões de natureza didática são mais expressivas. Conclui-se, de forma preliminar, que os

estudos valorizam as percepções dos pedagogos e graduandos em pedagogia acerca de sua atuação profissional, mas se limitam quase que exclusivamente à sala de aula, uma

vez que questões que escapam aos muros escolares, como por exemplo, políticas públicas, são pouco discutidas nas pesquisas empíricas analisadas.
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