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RESUMO 
Neste trabalho foi realizada uma análise das linhas de pesquisa adotadas na produção científica no curso 
de pedagogia no campo de pós-graduação stricto sensu. Seu principal objetivo foi prever os fatores que 
os determinam. As metodologias utilizadas foram descritiva e ex post-fato. E também foi de característi-
ca quantitativa para organizar o material e a descrição dos resultados, bem como a interpretação dos 
mesmos. Para realizar esta pesquisa, utilizaram-se duas técnicas de coleta de dados: bibliográfica e do-
cumental. No último, foram utilizados resumos de dissertações e teses presentes no banco de tese CA-
PES. O resultado mais importante foi que o principal fator de influência para a adoção das linhas de 
pesquisa, na produção científica no curso da pedagogia no campo da pós-graduação stricto sensu, são as 
políticas públicas que organizam o sistema da educação brasileira. 
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ABSTRACT 
In this work an analysis of the research lines is carried out adopted in the scientific production on the degree in 
pedagogy in the postgraduate studies. Its main objective is to specify what the factors that determine them are. 
The methodology used, descriptive and ex-post- facto, was of quantitative characteristics in order to organize 
the material and description of the results, as well as the interpretation of the same. To carry out this research, 
two data collection techniques were used: bibliographic and documentary. In the latter, summaries of disserta-
tions and theses present in the CAPES thesis bank were used. The most important result has been that the main 
factor of influence for the adoption of the research lines, in the scientific production on the degree in pedagogy 
in the field of postgraduate studies, are the public policies that organize the Brazilian educational system 
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RESUMEN 
En este trabajo se realiza un análisis de las líneas de investigación adoptadas en la producción científica sobre el 
curso de pedagogía en el ámbito del postgrado stricto sensu. Tiene como principal objetivo precisar cuáles son 
los factores que las determinan. La metodología utilizada, descriptiva y ex-post-facto, fue de características cuan-
titativas con el fin de organizar el material y descripción de los resultados así como la interpretación de los mis-
mos. Para realizar esta investigación se utilizaron dos técnicas de recolección de datos: bibliográfica y documen-
tal. En esta última se emplearon los resúmenes de disertaciones y tesis presentes en el banco de tesis de la CA-
PES. Como resultado más importante se ha obtenido que el factor principal de influencia para la adopción de las 
líneas de investigación, en la producción científica sobre el curso de pedagogía en el ámbito de la post-
graduación stricto sensu, son las políticas públicas que organizan el sistema de enseñanza brasileño. 
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1. INTRODUÇAO 
A graduação de Pedagogia da última década 
até os dias atuais tem sido alvo de críticas 
que giram em torno das questões da forma-
ção desse profissional. As Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o Curso de Pedagogia, 
após sua aprovação e publicação em 2006, 
indicam que o curso destina-se prioritaria-
mente a formação de professores. Desde 
então, o curso vem recebendo as culpas por 
questões relacionadas à qualidade da educa-
ção e principalmente do ensino nas escolas 
brasileiras (Aguiar, Brzezinski, Freitas, Silva, 
& Pino, 2006; Lisboa, F. S., & Barbosa, 2009; 
Escheibe, 2013). 

A organização do curso vem sofrendo críticas 
de estudiosos, educadores e até mesmo do 
Ministério da Educação (Ferreira, 2006; 
Franco, Libâneo, & Pimenta, 2007; Saviani, 
2013; Mascarenhas & Franco, 2017). Esse se 
apresenta com certo ar de preocupação 
frente ao crescimento de oferecimento e 
demanda e em seu site apresenta dados de 
ampliação do número de cursos de Pedago-
gia oferecidos, bem como proporcionalmen-
te o aumento do número de alu-
nos/professores formados por esse curso. 
Apresentado apenas como um dado, o Mi-
nistério da Educação e Cultura - MEC não 
expressa, digamos, satisfação por esses nú-
meros, que a nosso ver deveriam ser anali-
sados assim, visto que os objetivos propos-
tos nas legislações pertinentes ao tema, seja 
as Leis Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal - LDB ou as próprias diretrizes, estariam 
sendo atingidos.  

Portanto, abordamos o seguinte problema: 
quais as principais linhas de pesquisa adota-
das na produção científica sobre o Curso de 
Pedagogia em âmbito da Pós-Graduação 
Stricto Sensu? Podemos estabelecer a se-
guinte hipótese: A institucionalização da 
pesquisa, conjuntamente com a instituciona-
lização da pós-graduação em educação, dife-
rentemente de outros países, trouxe como 
conseqüência uma forte associação entre 
atividades de formação e de produção de 
conhecimento; e, principalmente, a burocra-
tização do trabalho científico, o que se refle-
te no que poderíamos denominar de escola-

rização da produção científica. Por isso, é 
comum encontrar produções acadêmicas 
associadas a diplomas, determinada por uma 
organização e um formato que expresse os 
requisitos institucionais e os tempos prees-
tabelecidos (Curi, 1994). 

 

2. OBJETIVOS E CONTEXTO METODOLÓGICO 
DA INVESTIGAÇÃO 
A O objetivo principal é o seguinte: 

• Analisar as principais linhas de pesquisa 
adotadas na produção científica sobre o 
Curso de Pedagogia em âmbito da Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

 

E como objetivos secundários: 

• Fazer um levantamento de dissertações e 
teses produzidas pelas universidades bra-
sileiras no período de amostra; 

• Descrever o interesse de cada região do 
país sobre uma determinada temática; 

• Identificar as principais linhas de pesqui-
sas adotadas na produção científica. 

 

Para isso, é necessária uma metodologia 
adequada. Cienciometria e bibliometria são 
conceitos que mantêm entre si algumas re-
lações (Araújo, & Arencibia, 2002; Vanti, 
2009; Urbizagastegui, 2016). Ao estabelecer 
uma relação entre bibliometria e cienciome-
tria, afirma que os dados e indicadores obti-
dos em pesquisas cienciométricas, que têm 
predominância quantitativa, permitem com-
preender e demonstrar a produção de pes-
quisadores, de grupos de pesquisa e de insti-
tuições de forma abrangente. Desta forma 
delineiam múltiplos aspectos do passado, do 
presente e do futuro da ciência, de forma 
geral brindam um panorama do comporta-
mento de um grupo de conhecimento a par-
tir da produção científica publicada (Santos, 
Kobashi, Bressiani e Igami, 2007).  

A abordagem da pesquisa na coleta de dados 
foi quantitativa, com o método descritivo, 
essa coleta de dados foi realizada na plata-
forma da CAPES (http://www.capes.gov.br), 
Banco de Teses, ícone Resumos das teses e 
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dissertações, depois Busca Básica, foi colo-
cado a palavra - chave Pedagogia, e foi obti-
do o seguinte resultado: 246 dissertações e 
teses, depositadas nos anos entre 2011 e 
2012, só haviam no referido Banco disserta-
ções e teses referentes há esses anos, e u-
samos isso como amostra do estudo.  

O número de resumos das dissertações e 
teses também foi reduzido para 74, pois na 
leitura exploratória desses resumos, foram 
constatados que 172 resumos de disserta-
ções e tese depositada com a identificação e 
com as palavras-chave “Pedagogia”, Não se 
tratava de Pesquisas sobre o Curso de Peda-
gogia, mas de temáticas que tinham em seu 
texto a palavra pedagógico, por isto que o 
número de resumos foi tão reduzido para 
apenas 74 pesquisas de dissertações e teses 
que abordam temáticas sobre o Curso de 
Pedagogia. 

Em cada resumo constam vários itens como: 
nome do autor da dissertação ou tese, o 
título, a data da defesa, o titulo de mestre 
ou de doutor, área de concentração do es-
tudo no caso Educação, instituição de ensino 
onde foi realizada a pós-graduação, o nome 
da biblioteca depositária, o local/cidade de 
origem da instituição de ensino, o nome do 
orientador, descrição do estudo realizado 
como: objetivos, nome da instituição que foi 
realizado o estudo, o tamanho da amostra, o 
tipo de pesquisa e os instrumentos usados 
para a coleta dos dados e a linha de pesqui-
sa. 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA 
3.1. O Desenvolvimento da Pesquisa no 
Brasil 
Para compreender o contexto atual da pro-
dução da pesquisa no âmbito educacional é 
necessário compreender como se deu a sua 
evolução histórica. De acordo com Gatti 
(2001), a pesquisa em educação começou a 
consolidar-se no Brasil como um campo de 
estudo a partir na década de 40, século XX, 
aproximadamente, com a criação do Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educaci-
onais–INEP. Já nessa época, adquiriu um 
caráter político, sociológico e histórico. A 

preocupação passou do indivíduo, por meio 
do estudo psicopedagógico da aprendiza-
gem, para a preocupação em compreender a 
relação entre educação e sociedade, com a 
intencionalidade de discernir qual é a função 
da educação nas relações sociais no País.  

O clima político da época era extremada-
mente fértil para incentivar esse tipo de 
preocupação. O crescimento da industriali-
zação, a partir da década de 1930, produziu 
um aumento importante das pressões soci-
ais pela educação pública e, principalmente, 
pela formação dos trabalhadores.   Para 
Gatti (2001), as maiores dificuldades encon-
tradas nas pesquisas qualitativas produzidas 
nas últimas décadas consistem em identifi-
car e construir analiticamente os processos 
sociais e educacionais, por meio do diálogo 
com perspectivas teóricas e com a produção 
científica coletiva nacional e internacional. 
Isso torna possível ao pesquisador sair do 
contexto particular do estudo em questão e 
da mera descrição da realidade tal qual co-
mo se manifesta, para alcançar a compreen-
são do fenômeno como processo social. 

As pesquisas que estudam a relação entre 
educação e sociedade passaram a ser bas-
tante criticadas no discurso hegemônico 
internacional e nacional, sob o argumento 
de serem “muito ideológicas”; e, ao mesmo 
tempo, os estudos de política educacional 
incrementam-se (Krawczyk, 2013; Saviani, 
Almeida, Souza, & Valdemarin, 2017). De um 
lado, outras linhas de pesquisa incorporam 
uma mirada político-educacional, numa 
perspectiva pós-estruturalista, focando seus 
estudos sob a ótica da preocupação pela 
diversidade de formas culturais e identidade, 
privilegiando temas como formação de pro-
fessores, livro didático, currículo e multicul-
turalismo, práticas escolares, gênero, infân-
cia, dentre outros.  

De outro lado, a reforma educacional im-
plantada nos diferentes países da América 
Latina no limiar do século XXI, consoante às 
mudanças sociais, políticas e econômicas da 
época, trouxe transformações sistemáticas 
bastante significativas na educação pública 
que, ao mesmo tempo, produziram impor-
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tantes impactos nas relações entre Estado, 
educação e sociedade (Gatti, 2001; Miranda 
& Gómez, 2016; Puiggrós, 2016) 

O dois eixo da reforma de maneira muito 
sintética pode dizer que essa reforma educa-
cional apresentou dois eixos principais que 
se manifestaram também nas políticas edu-
cacionais brasileiras: a reorganização e a 
gestão do sistema educacional e da unidade 
escolar. A primeira foi impulsionada, domi-
nantemente, pela municipalização do ensino 
fundamental, pela criação das diretrizes 
curriculares nacionais, pela separação do 
ensino médio regular e profissional (Faria & 
Souza, 2015).  

As mudanças na gestão escolar foram pro-
movidas pelo aumento de responsabilidades 
da equipe da escola e da comunidade, pela 
liberalização de certas atribuições para a 
unidade escolar e para os pais e pelo novo 
perfil desejado para a direção escolar. Tais 
políticas induziram os pesquisadores a apro-
fundar, sobretudo, os estudos sobre gestão, 
participação, dinâmicas federativas e finan-
ciamento da educação (Gatti, 2001). Neste 
marco, encontramos freqüentemente na 
pesquisa acadêmica – especialmente no 
âmbito do mestrado e Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e Valorização do Magistério. 

No entanto, além da especificidade da políti-
ca nacional e local, a pesquisa sofreu tam-
bém influência das tendências regional e 
internacional. Por exemplo, os organismos 
internacionais foram importantes indutores 
não somente das reformas educacionais 
implementadas em diferentes países como 
também de enfoques na produção de co-
nhecimento na área da educação.  

De acordo com Curi (1994), a institucionali-
zação da pesquisa, conjuntamente com a 
institucionalização da pós-graduação em 
educação, diferentemente de outros países, 
trouxe como conseqüência uma forte asso-
ciação entre atividades de formação e de 
produção de conhecimento e, principalmen-
te, a burocratização do trabalho científico, o 
que se reflete no que poderíamos denomi-
nar de escolarização da produção científica. 

Por isso, é comum encontrar produções aca-
dêmicas associadas a diplomas, determinada 
por uma organização e um formato que ex-
presse os requisitos institucionais e os tem-
pos preestabelecidos.  

Ao mesmo tempo, a concentração da pes-
quisa na pós-graduação tem produzido uma 
“dupla rede” no ensino superior: na gradua-
ção, na docência, na pós-graduação, na pes-
quisa, fragmentando e hierarquizando as 
atividades acadêmicas (Curi, 1994; Warde, 
2013). A criação das universidades brasilei-
ras, com a formatação que conhecemos 
hoje, com forte investimento na pós-
graduação e na pesquisa, está vinculada ao 
projeto de modernização conservadora do 
capitalismo, implementado pela ditadura 
militar que governou o país entre os anos de 
1964 e 1985. 

 

3.2. O Currículo e o ambiente político 
 A educação onde existir livre e entre todos, 
pode ser uma das maneiras que as pessoas 
criam para tornar comum, como saber, co-
mo idéia, como crença, aquilo que é comuni-
tário como bem, como trabalho ou como 
vida. Ela pode existir imposta por um siste-
ma centralizado de poder, que usa o saber e 
o controle sobre o saber como armas que 
reforçam a desigualdade entre homens, na 
divisão dos bens, do trabalho e dos símbo-
los. 

A relação entre educação oficial e coloniza-
ção-instrumentalização política do processo 
educacional, tem sido uma constante ao 
longo da história da educação brasileira. 
Haja vista que desde os primórdios quem 
determina o que será ensinado (conteúdo), 
forma e importância social daquilo que se 
ensina e/ou aprendem, são os grupos que 
detêm a hegemonia econômica, política e 
social, conforme seus interesses (Sacristán, 
2002).  

A sociedade formada por classes, desigual-
mente distribuída na sociedade, à educação 
torna-se um aparelho a serviço dos grupos 
hegemônicos, portanto discutir currículo 
exige uma reflexão, em torno dos interesses 
antagônicos, presentes neste processo sócio-
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educativo. Tanto o currículo explícito, quan-
to o currículo oculto estão prenhe dos inte-
resses dos grupos sociais, que num determi-
nado momento é mais ouvido que outros 
(Bernstein, 1985; Apple, 2016). 

A educação existe no imaginário das pessoas 
e na ideologia dos grupos sociais e ali, sem-
pre se espera, de dentro, ou sempre se diz 
de fora, que a sua missão é transformar su-
jeitos e mundos em alguma coisa melhor, de 
acordo com as imagens que se tem de uns e 
outros. Transformar, um dos primeiros pres-
supostos a saber é o que devemos transfor-
mar o conhecimento ou desvelamento da 
realidade é, portanto, condição de uma edu-
cação libertadora. Portanto ao se trabalhar o 
currículo contextualizado, compreende-se 
educação como um espaço de formação de 
humanos, com referenciais culturais, políti-
cos, específicos e diversos (Villar, 2010; Frei-
re, 2014). Vale ressaltar que em qualquer 
conceituação de currículo, este sempre está 
comprometido com algum tipo de poder, 
pois não existe neutralidade no currículo, ele 
é o veículo de ideologia, da filosofia e da 
intencionalidade educacional.  

Segundo Sacristán (2000), o currículo é uma 
práxis antes que um objeto estático emana-
do de um modelo coerente de pensar a edu-
cação ou as aprendizagens necessárias das 
crianças e dos jovens, que tampouco se es-
gota na parte explicita do projeto de sociali-
zação cultural nas escolas. É uma prática, 
expressão, da função socializadora e cultural 
que determinada instituição tem, que rea-
grupa em torno dele uma série de subsiste-
mas ou práticas diversas, entre as quais se 
encontra a prática pedagógica desenvolvida 
em instituições escolares que comumente 
chamamos de ensino. O currículo é uma 
prática na qual se estabelece diálogo, por 
assim dizer, entre agentes sociais, elementos 
técnicos, alunos que reagem frente a ele, 
professorem que o modelam.  

Na construção ou na elaboração dos mode-
los e das propostas curriculares, que se defi-
ne que tipo de sociedade e de cidadão se 
quer construir, o que a escola faz para quem 
faz ou deixa de fazer. São também na cons-

trução ou definição das propostas, que são 
selecionados conteúdos, que vão ajudar as 
pessoas, a entenderem melhor a sua história 
e a compreenderem o mundo que as cer-
cam. No entanto, tais planos ou propostas 
são formuladas, de forma muito pré-
estabelecida, e não consideram, qualquer 
perspectiva de contextualização, desconsi-
derando os saberes locais e não científicos 
(Sacristán, 2002). 

 

3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
3.1 . Análise dos Resumos das Dissertações 
e Teses Depositadas na CAPES em 2011 a 
2012 
 

Tipo de Trabalho 
Científico 

Frequência Percentual 

Dissertações 63 85% 

Teses 11 15% 

Tabela 1: Quantitativo de dissertações e teses analisa-
das. Fonte: Própria/2016 
 

No período de 2011 a 2012 as universidades 
depositaram no Banco de Teses da CAPES 
85% de dissertações e 15% de teses, isto de 
um total de 74 de trabalhos científicos da 
pós-graduação Stricto Sensu. 

 

 
Gráfico 1: Quantitativo de dissertações e teses analisa-
das Fonte: Própria/2016 
 

85% 

15% 

O Quantitativo de Dissertações e 
Teses 

Dissertaçõ
es 85%
Teses 15%
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Ano Frequência Percentual 

2011 43 58% 

2012 31 42% 

Tabela 2: Ano de defesa dos trabalhos  Fonte: Pró-
pria/2016 
 

Na pesquisa em pauta em 2011 58% de tra-
balhos defendidos ou seja houve um número 
maior de trabalhos defendidos em relação 
2012, pois nesse ano só foram 42%. 

 

 
Gráfico 2: Ano de defesa dos trabalhos Fonte: Pró-
pria/2016 
  

Na pesquisa em pauta em 2011 foram de-
fendidos 58% de trabalhos, ou seja, houve 
um número maior de trabalhos defendidos 
em relação 2012, pois nesse ano só foram 
defendidos 42%. 

 

Região Categorias / Títulos das. 
Dissertações e Teses Freq. % 

Norte a) Estágio Supervisionado 
e  
b) Novas tecnologias;  
c) Currículo do Curso de 
Pedagogia; 
d) Cientifica do Pedagogo. 

05 7% 

Nordeste a) Estagio Supervisionado;  
b) Educação a Distância;  
c) Currículo: gestão edu-
cacional prática pedagógi-
ca; 
d) Formação Cientifica do 
Pedagogo, 
e) Educação do Campo;  
f) Formação do professor 

19 26% 

para as séries iniciais. 

Centro-
Oeste 

a) Novas Tecnologias;  
b) Étnicos raciais;  
c) Formação do pedagogo; 
d) Educação do Campo;  
e) Currículo do Curso de 
Pedagogia; 
f) Educação a distancia. 

7 9 % 

Sul a) Estagio Supervisionado;  
b) Currículo;  
c) Educação a distancia;  
d) Formação do professor 
para Educação Inclusiva, 
e) Formação do Pedagogo;  
f) Formação do Professor 
para as series iniciais do 
Ensino Fundamental;  

15 20 
% 

Sudeste a) Egressos de Pedagogia; 
b) Desafios do Curso de 
Pedagogia; 
c) Formação de Professor 
para as Series Iniciais de 
Ensino Fundamental; 
d) Currículo do Curso de 
Pedagogia; 
e) Educação a Distância; 
f) Formação de Professo-
res para Educação Infantil. 
g) Educação Étnico Racial 
h) Educação Inclusiva. 

28 38% 

  Total = 74 
Tabela 3: Temáticas das dissertações e teses por Regi-
ão Fonte: Própria/2016 
 

 
Gráfico 3: Temáticas das dissertações e teses por Regi-
ão Fonte: Própria/2016 
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Instituições Frequência % 
Instituições de Ensino 
Superior Federais 

37 50% 

Instituições de Ensino 
Superior Estaduais 

12 16,3% 

Instituições de Ensino 
Superior Particulares 

25 33,7% 

Tabela 4: Instituições de Origens das Pesquisas Fonte: 
Própria/2016 
 

 
Gráfico 4: Instituições de Origens das Pesquisas Fonte: 
Própria/2016 
 

As dissertações e teses depositadas na CA-
PES no período de 2011 a 2012 foram origi-
nadas dos programas de pós-graduação de 
Stricto Sensu, 50% das Instituições de Educa-
ção Superior Federais, 16,3% das Instituições 
de Educação Superior Estaduais e 33,7% das 
Particulares. 

 

Categorias/Linhas 
de Pesquisas 

Frequência Percentual 

Formação de Pro-
fessores 

34 46,2% 

Currículo do curso 
de Pedagogia, De-
senvolvimento 
Humano e Diversi-
dade 

21 28,3% 

Políticas Publicas e 
Educacionais 

10 13,5% 

Metodologias de 
Ensino e Práticas 
Pedagógicas 

9 12,0% 

Tabela 5: Linhas de Pesquisas Adotadas Pelas Universi-
dades Fonte: Própria/2016 

 
Gráfico 5: Linhas de Pesquisas Adotadas 
Pelas Universidades. Fonte: Própria/2016 

 

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
O estudo em pauta cuja temática uma análi-
se do processo de escolha da temática pelo 
professor na produção científica sobre o 
curso de pedagogia em âmbito da pós-
graduação stricto sensu, teve como questio-
namento norteador Quais os fatores que 
influenciam o professor no processo de es-
colha da temática na produção científica 
sobre o Curso de Pedagogia em âmbito da 
Pós-Graduação Stricto Sensu? a resposta 
contribuiria para a confirmação da hipótese, 
a institucionalização da pesquisa, conjunta-
mente com a institucionalização da pós-
graduação em educação, diferentemente de 
outros países, trouxe como conseqüência 
uma forte associação entre atividades de 
formação e de produção de conhecimento; 
e, principalmente, a burocratização do traba-
lho científico, o que se reflete no que pode-
ríamos denominar de escolarização da pro-
dução científica. Por isso, é comum encon-
trar produções acadêmicas associadas a 
diplomas, determinada por uma organização 
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e um formato que expresse os requisitos 
institucionais e os tempos preestabelecidos.  

 

 
Figura 1. Análise dos resumos. Fonte: Própria/2016 
 

Com esse estudo foi possível teorizar que a 
institualização da pesquisa percorre uma 
trajetória histórica que é regida pela deman-
da de mercado, este mercado segue as dire-
trizes do liberalismo e atualmente as do 
neoliberalismo. Resumindo a produção da 
pesquisa científica esta a serviço da forma-
ção do professor, essa formação é regida por 
uma diretriz curricular que é norteada pela 
demanda de mercado e não pela escolha 
voluntária do professor pesquisador, se fos-
se pela escolha voluntária do professor com 
certeza a configuração das temáticas seriam 
bem diferentes como a violência na escola, 
violência doméstica contra crianças e ado-
lescentes, também seriam abordados os 
vários tipos de problemas de aprendizagem 
do aluno e professores, os assédios morais 
contra os próprios professores e alunos, e 
outros tantos problemas que a escola é vi-
vência em seu cotidiano. Mas o professor 
até poderá levar esses temas-problemas na 
bagagem de seu conhecimento prévio, mas 
as linhas de pesquisas que cada programa de 

pós-graduação em educação, se torna uma 
barreira para esse professor pesquisador, ou 
seja ele irá pesquisar o que o Estado deseja 
para sua formação e não o que ele esta vi-
venciando e necessitando na escola. 

 Para romper com essa realidade o profes-
sor-pedagogo pesquisador não deverá fazer 
pesquisa somente para ter um diploma ou 
titulo, o professor deverá refletir sobre sua 
própria prática que julga acreditar como 
correto para sua atuação profissional com as 
virtudes ou não a que elas conduzem. Dessa 
forma, fica evidente a necessidade de ade-
quar as teorias utilizadas em sala de aula 
com a realidade e a necessidade dos alunos, 
e não basear-se somente em teorias que não 
tem significado para a vida de seus alunos. 

 Este estudo chegou também a outra desco-
berta que os programas de pós-graduação 
Stricto Sensu na área da Educação-
Pedagogia adotam linhas de pesquisas, as 
quais na verdade se tratam de currículos que 
fazem o papel de chave, se tornam uma cha-
ve de abrir a porta de acesso ao programa 
de pós-graduação Stricto Sensu, como por 
exemplo: o pré-projeto de pesquisa que não 
atende a linha de pesquisa oferecida pelo 
referido programa, não é aprovado, frente a 
este desafio o professor que desejava se 
tornar um pesquisador desiste ao se deparar 
com esse obstáculo imposto pela própria 
legislação educacional brasileira. Esse currí-
culo-chave faz o papel de instrumento de 
seleção, pois esses programas oferecem 
poucas vagas, ou seja, entorno de dez vagas 
por ano, portanto o currículo-chave é muito 
conveniente para as instituições de Educa-
ção Superior, pois se torna um instrumento 
de controle intelectual do país. 

.
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