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A pesquisa tem por objetivo analisar a relação do trabalho pedagógico entre o
pedagogo gestor e o pedagogo docente, que atuam nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, procurando inicialmente a gênese do pedagogo e considerando os
diferentes aspectos humanos que permeiam a sua relação no ambiente de trabalho.
O tema escolhido é uma reflexão sobre a discrepância entre a teoria apresentada na
faculdade e a prática evidenciada no interior das escolas durante os estágios
obrigatórios. Outro fator agravante que se fez necessário discutir durante a
elaboração da pesquisa estava vinculado a uma dificuldade em perceber durante a
execução do trabalho pedagógico no interior das escolas, a função do pedagogo,
visto que, muitas vezes o mesmo desempenhava funções que não eram compatíveis
com a própria diretriz de Pedagogia. Por isso, a metodologia da coleta de dados foi
realizada através de leituras que permitiram a reconstrução histórica sobre a origem
do pedagogo na civilização, em seguida, entender a ideia da formação no curso de
Pedagogia e a função do profissional pedagogo na escola. A pesquisa foi dividida
em 03 etapas que inicialmente permitiu identificar os vários elementos estruturais
que influenciaram o curso de pedagogia e o pedagogo atualmente, acompanhado de
uma pesquisa de campo contendo questionários e entrevistas semiestruturadas que
possibilitaram a contribuição dos profissionais da educação e a análise dos dados,
ponderando todas as situações que contribuíram principalmente na formação
acadêmica. Este remonte só foi possível através da pesquisa bibliográfica, com a
contribuição de artigos e teses de especialistas da área publicados por meio
eletrônico, sendo estes procedimentos fundamentais na identificação dos diferentes
aspectos humanos presentes nas relações pedagógicas entre o pedagogo gestor e
o pedagogo docente, traçando uma análise sobre as principais dificuldades e
desafios durante a jornada profissional em duas Escolas Municipais de ensino
fundamental em Curitiba na Regional da Boa Vista.
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