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RESUMO 
 
O presente trabalho de conclusão de curso de Pedagogia, objetiva conceituar como 
se configura a atuação do pedagogo na coordenação do trabalho pedagógico e a 
sua participação no currículo escolar, diante das teorias tradicionais e críticas. Este 
questionamento é fruto das explorações e das reflexões desenvolvidos no projeto: "A 
identidade do pedagogo como coordenador do trabalho pedagógico escolar nas 
instituições escolares públicas do estado Paraná", registrado sob o nº 08308, na 
Universidade Estadual de Londrina - Paraná (UEL - PR). Por meio deste projeto e 
para a realização deste trabalho, foram desenvolvidos estudos principalmente das 
produções de Hornburg e Silva (2007), Paro (2006), Sacristán (2000), Saviani 
(2003), Severino (2005), Silva (2000), Veiga (2002); além de documentos como a 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases), o Parecer de 2005, a Resolução de 2006, a DCN de 
Pedagogia, dentre outras referências. Realizamos estudos teóricos referentes ao 
conceito acerca do pedagogo e do currículo, além de pesquisa de campo sobre o 
tema, por meio da aplicação de questionários. A elaboração das considerações 
finais, portanto, foram feitas a partir dos resultados colhidos no campo.  
 

Palavras-chave: Teorias do Currículo, Coordenação do Trabalho Pedagógico, 

Pedagogia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

JESUS, Degiane Amorim Dermiro. The participation of the teaching specialist in 
the coordination of educational work and school curriculum theories - 
traditional and critical. 2015. 37 p. Term Paper (Degree in Education) – State 
University of Londrina, Londrina, 2015. 
 
 

ABSTRACT 
 
This term paper for Pedagogy course, aims to conceptualize how to set up the 
actions of the teaching specialist in coordinating the pedagogical work and 
participation in the school curriculum on traditional and critical theories. This 
questioning is the result of studies and reflections developed in the project: the 
identity of the teaching specialist as the school coordinator in the pedagogical work in 
public educational institutions of Paraná state. It is registered as number 08308 at the 
State University of Londrina - Paraná (UEL - PR). For this project and this work, 
studies were conducted mainly throw researches of Hornburg and Silva  (2007), Paro 
(2006), Sacristan (2000), Saviani (1984), Severino (2005), Silva (2000) Veiga (2002) 
works, in addition to documents such as the LDB (Law of Directives and Bases), the 
Opinion of 2005, the 2006 Resolution, the DCN of Pedagogy, among other 
references. We conducted theoretical studies on the concept about the teaching 
specialist and the curriculum, as well field research on the subject through interviews. 
The preparation of the final considerations, therefore, was made from the results 
collected in the field. 
 
 
Keywords: Curriculum Theories, Pedagogical Work Coordination, Pedagogy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Como sabemos, é por meio do processo de educação que o sujeito 

insere-se na sociedade, pois a educação refere-se ao processo de socialização dos 

indivíduos, no sentido de que a pessoa assimila e adquire conhecimentos. O 

processo educativo é materializado em uma série de habilidades e valores, que 

ocasionam mudanças físicas, intelectuais, emocionais e sociais no indivíduo, uma 

vez que variam de acordo com as necessidades e/ou momento histórico vivenciado 

na e pela sociedade.  

 Em decorrência da necessidade do homem ser educado, humanizado, 

para viver de forma civilizada em sociedade, incorpora-se a escola como um espaço 

de saber sistematizado, elaborado, visando o desenvolvimento e a aprendizagem. 

Este espaço, por sua vez, envolve atividades, conteúdos e experiências que levam 

em consideração os aspectos sociais, físicos, cognitivos, históricos, culturais e 

afetivos de todos os sujeitos que ali estão inseridos. 

 Desta forma, destaca-se o pedagogo, como um dos responsáveis pela 

implementação dos processos educativos escolares, por exemplo, a função de 

acompanhar a qualidade do ensino, orientar professores e alunos quanto ao 

processo de aprendizagem. Ele também analisa, implanta e planeja métodos 

educacionais, objetivando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem na 

instituição escolar, dentre outras funções. Assim, é de grande importância o currículo 

escolar, que além de envolver conteúdos a serem trabalhados neste âmbito, reporta-

se à construção social do conhecimento, envolvendo, portanto, os aspectos físicos, 

sociais, culturais e históricos da escola e de quem está nela.  

 Deste modo, o trabalho objetivou conceituar como se dá a participação 

do pedagogo na construção do currículo escolar e nas relações do mesmo com o 

trabalho pedagógico escolar. Para isso, tivemos como objetivos primeiramente a 

compreensão do papel do pedagogo no currículo escolar, seguidamente a 

conceituação de currículo, para depois estabelecer as relações entre as funções do 

pedagogo e a sua atuação no currículo quanto ao trabalho pedagógico e para, por 

fim, apontar a prática dos pedagogos no cotidiano escolar de algumas escolas 

públicas de rede estadual.  

 Com o projeto: “A identidade do pedagogo como coordenador do 

trabalho pedagógico escolar nas instituições escolares públicas do Estado do 
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Paraná”, surgiu o interesse em pesquisar a participação do pedagogo na construção 

do currículo dentro das instituições de ensino. A intenção foi iniciar estudos que 

pudessem enriquecer minha prática profissional, além colaborar com reflexões na 

área educacional. 

 Para a realização desta produção, tomamos como objetivo 

compreender, ainda que parcialmente, o papel do pedagogo, executar algumas 

investigações teóricas sobre o currículo. Para a concretização desses objetivos, 

desempenhamos estudos teóricos e uma pesquisa de campo, em que buscamos 

identificar algumas práticas dos coordenadores pedagógicos no cotidiano escolar 

das escolas públicas envolvendo conhecimentos sobre teorias de currículo e o 

próprio currículo escolar. 

 Quanto aos estudos teóricos sobre a formação de pedagogo e do 

currículo escolar, centralizaram-se em algumas produções de Paro (2008), Sacristán 

(2000), Saviani (2003), Severino (1984), Apple, Bobbit apud Silva (2000), Silva 

(2003), dentre outros autores; além de documentos como o Parecer CNE/CP nº 5 de 

2005, a Resolução CNE/CP nº1 de 15 de maio de 2006, a DCN do curso de 

Pedagogia, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96.  

 Realizamos uma breve pesquisa, durante os meses de novembro a 

dezembro de 2013, por meio da aplicação de um questionário, envolvendo 

coordenadores pedagógicos das redes municipais e estaduais da cidade de 

Londrina. Para uma melhor organização deste trabalho, o mesmo foi dividido em 

dois capítulos subdivididos, além da introdução e considerações finais.  

 Sendo assim, o primeiro capítulo intitulado "conceitos sobre o currículo 

escolar e das relações com a coordenação do trabalho pedagógico escolar", irá 

abordar três tópicos. O primeiro irá referir-se à educação no sentido de apresentar a 

importância do saber sistematizado, da instituição escolar para a formação do 

indivíduo; o segundo tópico apresentará a definição, o conceito de currículo; o 

terceiro e último tópico, abordará quais suas relações com o trabalho pedagógico, 

ressaltando a participação do pedagogo. 

 O último capítulo será destacado pelos conceitos sobre currículo 

escolar presentes no cotidiano das instituições, com relação ao trabalho pedagógico, 

apresentando uma sistematização sobre como os coordenadores das redes 

municipais e estaduais compreendem sua participação no currículo escolar. 

 Este trabalho contribuiu para minha formação acadêmica e profissional, 
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pois estas atividades me possibilitaram compreender um pouco sobre a formação 

em pedagogia e a ter um melhor entendimento sobre a atuação do pedagogo na 

participação na construção do currículo, uma vez que, este trabalho foi o pontapé 

inicial de meus estudos, visto que me instigou à aprofundar meus conhecimentos na 

área de currículo. 
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2. CONCEITOS SOBRE O CURRÍCULO ESCOLAR E DAS RELAÇÕES COM 

A COORDENAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR. 

 

Adotando como referência o conceito de que o pedagogo é um dos 

profissionais responsáveis em coordenar o trabalho pedagógico escolar e tendo 

como objetivo colaborar no processo de humanização dos homens, cabe a este 

profissional atentar-se ao currículo, para o que deve ser o resultado do processo 

educativo. Isto é, o aprendizado na formação e para a formação das pessoas a partir 

dos determinantes da comunidade escolar, expressos no projeto político pedagógico 

vivenciados por alunos e educadores, “locus” em que se constitui o currículo escolar.  

Veiga (2001 apud Pinheiro 2001, p.79) apresenta sete categorias de 

atuação que definem a orientação do trabalho pedagógico, sendo elas: finalidades, 

estrutura organizacional, currículo, tempo escolar, processo de decisão, relações de 

trabalho e avaliação. Uma vez que a autora reordena essas categorias em três eixos 

mais amplos - gestão, currículo e avaliação. Considerando a ação coletiva como 

base para a organização do trabalho pedagógico, os eixos podem orientar a análise 

da implantação, do desenvolvimento e da manutenção de diferentes projetos 

escolares.  

Dessa forma, este capítulo, está subdividido em três pontos, os quais 

serão apresentados da seguinte forma: primeiramente acerca da educação, no que 

diz respeito a importância do saber sistematizado para a formação do indivíduo; em 

seguida o conceito de currículo e relevância para a instituição escolar, baseado em 

autores como Hornburg e Silva (2007), Sacristán (2014), Saviani (1984), Paro 

(2006), Veiga (2002), além de documentos como a DCN de Pedagogia de 2006, o 

Parecer CNE/CP nº 5 de 2005, a Resolução CNE/CP nº1 de 15 de maio de 2006; e, 

por último, no terceiro tópico destacaremos a relação com o trabalho pedagógico 

escolar e a atuação do profissional no mesmo. 

 

2.1 SOBRE A EDUCAÇÃO 

 

 Segundo Saviani (1984), o homem diferentemente do animal que se 

adapta à natureza, adapta a natureza às suas necessidades, isto é, ele não espera 

que a natureza lhe ofereça os meios de subsistência, ao invés disso, transforma-a 

de acordo com seus interesses, necessidades, o que constitui em uma ação 



 16 

intencional. Nesse sentido: 

 
Para sobreviver o homem necessita extrair da natureza ativa e 
intencionalmente os meios de sua subsistência. Ao fazer isso ele 
inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo 
humano (o mundo da cultura).  Dizer, pois, que a educação é um 
fenômeno próprio dos seres humanos significa afirmar que ela é, ao 
mesmo tempo, uma exigência de e para o processo de trabalho, bem 
como é, ela própria, um processo de trabalho. (SAVIANI, 1984, p. 
01). 

 

 Na perspectiva teórica histórico-cultural, o animal habitua-se ao meio 

em que está inserido, diferentemente do homem, que devido aos seus objetivos, 

seus atos intencionais, adapta o meio de acordo com suas necessidades. Logo, 

transforma a natureza mediante seus interesses e objetivos. Vale destacar que, essa 

atuação do homem na natureza, é caracterizada como trabalho, dado que este se 

refere ao processo pelo qual o homem produz e cria as coisas validando a sua 

existência. 

 Entretanto, essa ação de transformação tem como condição as 

relações humanas, ou seja, as relações sociais são uma condição, uma produção da 

vida humana. Justifica-se a importância da educação no processo da humanidade, 

já que, de acordo com Saviani (1984), o papel da educação é a formação do 

homem. 

 O autor considera o trabalho como condição fundamental para a 

construção da realidade humana e, já que a formação do ser humano está focada no 

trabalho, ele conceitua e abarca a existência dos homens. Nesse sentido, entende-

se que como as relações que os indivíduos estabelecem se alteram com o tempo, as 

relações de produção também mudam, em cada momento histórico haverá um modo 

de produção de vida distinto.  

 Paro (2006), a partir de Marx1, define o homem tal qual um sujeito ativo 

em sua existência, porque além de ser um ser social e histórico, é dotado da 

                                                 

11
Karl Heinrich Marx (1818-1883) foi um intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina 

comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. O 
pensamento de Marx influencia várias áreas, especialmente Filosofia, Geografia, História, Direito, 
Sociologia, Literatura, Ciência Política Antropologia, Economia e Teologia, mas também 
a Biologia, Psicologia, Comunicação, Administração, Física, Cosmologia, Arquitetura e Ecologia. As 
teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política - conhecidas coletivamente 
como marxismo - afirmam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes: um 
conflito entre a classe burguesa que controla a produção e um proletariado que fornece a mão de 
obra para a produção.  
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capacidade de acumular saberes e aperfeiçoá-los. Consequentemente, a educação 

é um fenômeno próprio dos seres humanos, por isso educar é um ato de produzir 

parte da humanidade e dos homens por meio da cultura. No caso específico da 

educação escolar, os conhecimentos científicos, sistematizados.  

 Tomando este conceito de educação como referência, o pedagogo é 

um dos profissionais responsáveis por coordenar o trabalho pedagógico, referindo-

se, então, aos métodos, técnicas, avaliações intencionalmente planejadas que 

almejam alcançar objetivos relativos à produção de conhecimentos, a educação 

dentro da escola, tencionando primeiro colaborar no processo de humanização dos 

homens. Segundo Severino (2005),  

 
Pedagogia, em seu sentido mais profundo, é atividade de interação 
entre pessoas mediante a qual umas interagem com outras, 
buscando intencionalidade formativa. Trata-se de relação que se 
funda na própria educabilidade humana. (SEVERINO, 2005, p.35).  

 

 Neste sentido, o pedagogo deveria atentar-se para a construção de 

uma cultura educativa, uma cultura que favoreça a formação dos educadores e 

educandos, procurando atender aos determinantes da comunidade escolar, 

expressos no processo político pedagógico e no currículo escolar. Daí para Saviani,  

 

A função do curso de pedagogia: formar o educador, através, então, 

de fundamentação teórica. Considerando que a sistematização da 
educação implica base histórica, filosófica, científica e tecnológica, 
lembra que esses fundamentos “se articulam dialeticamente a partir 
das exigências da realidade educacional”. (SAVIANI, 1976, p.20. 
apud SILVA, 2003, p. xxvi). 

 

 Dessa forma, percebe-se que pelo fato de o curso de Pedagogia ter 

como função formar o educador, que, por conseguinte, irá formar educandos 

presentes da instituição escolar, de acordo com a realidade educacional, cabe ao 

pedagogo sempre analisar e modificar sua atuação na escola, diante do contexto 

que ela está inserida. Daí a importância do currículo como referência a todas as 

atividades e experiências presentes no âmbito escolar. Por isso o currículo é 

mutável, é algo em permanente construção diante das necessidades escolares, não 

é algo concluído.  
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2.2 A DEFINIÇÃO DE CURRÍCULO 

 

 Neste tópico intitulado definição de currículo, iremos apresentar duas 

teorias de conceituação da palavra, mais especificamente a teoria tradicional 

juntamente com a crítica, para que se possa compreender um pouco sobre a 

trajetória do currículo dentro da instituição escolar. Diante disso, Silva (2000) 

apresenta como teoria, algo que reflete a realidade, ou seja, na teoria tradicional de 

currículo, faz-se presente uma visão conservadora. A exemplificar: Silva (2000) 

destaca Bobbitt2, em seu livro The curriculum (1918), expondo que, este autor, 

considera o currículo como processo de racionalização de resultados educacionais, 

cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos.  

 O modelo institucional dessa concepção de currículo é a fábrica, no 

qual a motivação teórica é a “administração científica” de Taylor3. Isto é, no modelo 

de Bobbit, os estudantes devem ser processados como um produto fabril, uma vez 

que ele buscava a capacidade do sistema educacional em especificar os resultados 

que almejava, com o objetivo de estabelecer métodos para que esses resultados 

fossem alcançados. 

 Segundo Bobbitt (apud Paraskeva, 2005, p.12), currículo é uma série 

de coisas que as crianças e os jovens devem executar e experimentar a fim de 

desenvolverem as suas capacidades. Essas capacidades modelam determinados 

aspectos da vida adulta, com experiências, portanto, que não serão exclusivamente 

do âmbito escolar. Por isto, ele destaca:  

 

                                                 
2 

Bobbitt (1876-1969) tem mérito por ter iniciado as teorizações sobre o currículo, ele 

entendia que  o currículo era algo dado para o aluno, uma escola tradicional. A Teoria 
Curricular Tradicional nasceu em 1918 quando um estudioso Franklin John Bobbitt, escreve 
e publica um livro com o título “The Curriculum”, esta obra inaugura o inicio dos estudos 
sobre currículo e também a corrente tradicional. Esse foi um momento na historia dos 
Estados Unidos que estava repensando na educação, preocupados com quais seriam as 
finalidades e objetivos da educação escolar. Então Bobbitt propôs que a educação deveria 
seguir os moldes de uma indústria ou outra empresa. Mas para que isso acontecesse, ele 
disse que a escola deveria seguir o molde de organização proposto por Frederick Winsow 
Taylor. Taylor era um engenheiro que inventou um método de administração científica do 
trabalho, este ficou conhecido como taylorismo, método esse muito utilizado nas indústrias. 

3
 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) foi um engenheiro norte-americano que introduziu o 

conceito da chamada Administração Científica, revolucionando todo o sistema produtivo no 
começo do século XX e criando a base sobre a qual se desenvolveu a atual Teoria Geral da 
Administração. Seu foco era a eficiência e eficácia operacional na administração industrial. 
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O currículo pode, assim, ser definido de duas formas: como o todo o 
leque de experiências, diretas e indiretas, preocupadas em 
desenvolver as capacidades do indivíduo; como uma série de 
experiências de formação orientadas conscientemente que as 
escolas usam para aperfeiçoar e completar esse desenvolvimento. A 
nossa profissão usa habitualmente o termo com este último sentido. 
Mas, como a educação cada vez é mais vista como algo que se 
relaciona com as experiências e à medida em que as experiências 
orientadas para o trabalho e para o jogo são cada vez mais 
utilizadas, na comunidade em geral, a linha de demarcação entre 
experiência direta e indireta rapidamente se tem vindo a desvanecer. 
A educação deve preocupar-se com ambas, mesmo que não oriente 
as duas. (BOBBITT, apud PARASKEVA, 2005, p.12). 

 

 Vale ressaltar que de acordo com Silva (2000), o livro de Bobbitt foi 

escrito em um momento crucial da história da educação dos Estados Unidos. Este 

momento apresentava distintas forças econômicas, políticas e culturais. Desse 

modo, a teoria de currículo de Bobbitt torna-se conservadora, por mais que ele 

tivesse a intenção de transformar a área educacional. 

 A teoria crítica de currículo surge após a década de 60, apresentando 

uma oposição quantos aos fundamentos das teorias tradicionais. De acordo com 

Silva (2000) enquanto a teoria tradicional se limitava à atividade técnica de como 

fazer o currículo, as teorias críticas, diferentemente, colocam em questão os 

pressupostos que se apresentam nos arranjos sociais e educacionais. Logo, a teoria 

tradicional é a de aceitação, adaptação e a teoria crítica é a de desconfiança, 

transformação. Para a teoria crítica o que importa não é como fazer o currículo e sim 

o que o currículo faz.  

Segundo Veiga (2002) o currículo é um importante elemento 

constitutivo da organização escolar, uma vez que ele implica na interação entre 

sujeitos que têm um mesmo objetivo em comum e a opção por um referencial teórico 

que o sustente. Por conseguinte, para a autora, o currículo é uma construção social 

do conhecimento, pressupondo que exista a sistematização dos meios para que esta 

construção se efetive - com a transmissão dos conhecimentos historicamente 

produzidos e suas formas de assimilá-los. 

A produção, a transmissão e a assimilação são processos que 

compõem uma metodologia de estruturação coletiva do conhecimento escolar, ou 

seja, formam o currículo propriamente dito. Neste sentido, o currículo correlaciona-se 

com a organização do conhecimento escolar (VEIGA, 2002, p.7). 

 Sacristán (2000) apresenta como sendo currículo: 
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A definição de conteúdos da educação, como planos, propostas, 
especificação de objetivos, reflexo da herança cultural, como 
mudança de conduta, programa da escola que contém conteúdos e 
atividades, soma de aprendizagem ou resultados, ou todas as 
experiências que a criança pode obter. (SACRISTÁN, 2000, p.14). 

 

 O currículo, para ele, é definido pela e para a escola no que se refere 

aos conteúdos e as atuações que se tem dentro deste ambiente, além do que se 

produz a partir dos atos dos que ali estão inseridos, ainda que sejam decorrentes do 

contexto social. A educação escolar concretiza-se no cotidiano escolar de forma 

intencional e organizada, a fim de atender os objetivos da comunidade escolar.   

 Assim, toda política educacional preocupada efetivamente com o 

provimento de uma educação escolar de boa qualidade para a formação de 

cidadãos livres, deve interessar-se em grande medida pela prática pedagógica que 

se efetiva nas escolas. Com essa intenção, evidencia-se a atuação do pedagogo na 

construção do currículo, já que ele deveria ser o articulador da elaboração coletiva 

dos temas; dos objetivos de aprendizagem; dos conteúdos a serem aprendidos; das 

opções e das práticas pedagógica; das concepções pedagógicas presentes na 

prática dos educadores e os indicadores de avaliação para as diferentes faixas 

etárias ao longo dos anos. É trabalho do pedagogo analisar e subsidiar estas 

particularidades de modo adequado, para que assim a gestão da escola seja eficaz. 

 Enquanto à escola cabe a função de colaborar no processo de 

conscientização da comunidade escolar, no processo de construção das finalidades 

e das estratégias coletivas, objetivando a humanização dos membros da 

comunidade educativa. Neste sentido, a escola, por ser uma instituição social e 

cultural, deve adaptar-se às necessidades da vida humana no âmbito social e 

individual, posto que ela foi criada para socializar o saber sistematizado, dialogando 

o conhecimento do aluno com a realidade em que ele está inserido. 

 Percebe-se então, que o currículo escolar, vai muito além de uma lista 

de conteúdos que devem ser transmitida, pois, de acordo com Hornburg e Silva 

(2007), ele engloba também, 

 

[...] questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e 
administrador/professor, quanto em todas as relações que permeiam 
o cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de 
classes sociais (classe dominante/classe dominada) e questões 
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raciais, étnicas e de gênero, não se restringindo a uma questão de 
conteúdos. (HORNBURG e SILVA, 2007, p.1). 

 

 Compreende-se que o currículo não é algo técnico, pronto. Ele é 

flexível, mutável. Deve ser planejado e organizado, dentro da comunidade escolar e 

por ela.  O currículo é também um campo de poder, disputas, em que são 

constituídos de significados e ações que influenciam todos os envolvidos na escola. 

Segundo Silva (2005, p.15), o currículo é sempre resultado de uma seleção: de um 

universo mais amplo de conhecimentos e saberes escolhidos. Do ponto de vista da 

comunidade envolvida, constituem-se em saberes necessários na produção da vida.  

 Assim sendo: 

 

O conteúdo do currículo é válido quando reflete o conhecimento 
científico contemporâneo, de tal forma que a atualização dos 
conhecimentos é exigida sempre que se procure selecionar conteúdo 
válido. A seleção nunca será definitiva por duas razões: 
- porque a ciência revisa constantemente seus conhecimentos, 
generalizações, e teorias; 
- porque o conhecimento aumenta em ritmo muitas vezes 
desenfreado, exigindo ajustes constantes para incorporar no 
currículo o que existe de mais novo na ciência. 
(Ministério da Educação e Cultura - Departamento de Ensino Médio, 
1979, p.43-44). 

 
 

 Destarte, entende-se que o currículo não é apenas uma grade 

curricular de conteúdos. Ele traz consigo ideologias, poder, relaciona-se aos 

aspectos sociais, culturais, políticos e educacionais - posto que os conhecimentos 

sistematizados da escola interferem diretamente na vida cotidiana dos sujeitos. 

Assim, o currículo é o eixo central da escola, refletindo e, ao mesmo tempo, 

justificando a organização da prática educativa.  

 

2.3 DAS RELAÇÕES COM A COORDENAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

ESCOLAR 

 

Ao considerarmos que o currículo reflete e justifica a organização do 

trabalho pedagógico escolar, as relações com a coordenação pedagógica são 

imprescindíveis. Considera-se relevante compreender, com as diretrizes de 

formação do pedagogo, que o profissional deve ser habilitado em curso superior 
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para essa atividade.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia de 

2006, decorrentes do Parecer CNE/CP n. 05/2005 atendem a formação do 

licenciado em pedagogia, aplicam-se a elas: a) à formação inicial para o exercício da 

docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; b) aos 

cursos de ensino médio de modalidade normal e em cursos de educação 

profissional; c) na área de serviços e apoio escolar; d) em outras áreas nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  

 A Resolução de 2006 determina: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

 Apresentam a docência como a base da formação do pedagogo. Dessa 

forma, 

 

[...] a docência, tanto em processos educativos escolares como não-
escolares, não se confunde com a utilização de métodos e técnicas 
pretensamente pedagógicos, descolados de realidades históricas 
específicas. Constitui-se na confluência de conhecimentos oriundos 
de diferentes tradições culturais e das ciências, bem como de 
valores, posturas e atitudes éticas, de manifestações estéticas, 
lúdicas, laborais. (Parecer CNE/CP n. 05/2005, p. 7). 

 

 O pedagogo pode atuar na educação infantil, nos anos iniciais do 

ensino fundamental e ser docente nos níveis médio e profissionalizante. O sentido 

da docência é ampliado, uma vez que é articulada a idéia de trabalho pedagógico, a 

ser desenvolvido em espaços escolares e não escolares, conforme sintetizados no 

Parecer CNE/CP n. 05/2005 (p. 7): "Entende-se que a formação do licenciado em 

pedagogia fundamenta-se no trabalho pedagógico realizado em espaços escolares e 

não-escolares, que tem a docência como base". 

 De acordo com o artigo 67°, a docência é um pré-requisito para 

atuação no campo do apoio escolar. Neste sentido, as diretrizes entram em 

consonância como a Lei das Diretrizes e Bases de 1996, o art° 67 cita que: 
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Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o 
exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos 
termos das normas de cada sistema de ensino. (Renumerado pela 
Lei nº 11.301, de 2006). 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 
201 da Constituição Federal, 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. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006). 

 

 A formação do curso de pedagogia tem a obrigação de assegurar a 

articulação entre a docência, a participação da gestão educacional e a produção do 

conhecimento na área educacional. Deste modo, as DCN de Pedagogia definem a 

sua destinação, sua aplicação e a abrangência da formação a ser desenvolvida 

nesse curso. A formação assim definida abrangerá integradamente à docência, a 

participação da gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a 

elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as atividades 

educativas (Parecer CNE/CP n. 05/2005, p. 6). A docência nas DCN do curso de 

Pedagogia não é entendida no sentido restrito do ato de ministrar aulas.  

 De acordo com a Resolução CNE/CP n°1 de 15 de maio de 2006 o 

curso de pedagogia deve proporcionar que todos formados possam trabalhar em 

todas ás áreas que serão previstos conhecimentos pedagógicos - desde a educação 

infantil até cursos de educação profissional. E que todos os estudantes de 

pedagogia trabalharam com um repertorio de informações e habilidades compostas 

por pluralidades de conhecimentos teóricos e práticos.  

 Assim, a formação de pedagogos propostas pelas diretrizes 

curriculares é composta por três núcleos de formação sendo eles:  

 

Tabela 1- Núcleo de Estudos Básicos – DCN de 2006: 

 

Núcleo de Estudos Básicos  

* estudos das didáticas e teorias 

pedagógicas e aplicação de princípios, 

critérios, processos, práticas de 

conhecimento e teorias;  

* realização de avaliações, 

planejamentos e projetos e aplicação de 

princípios da gestão democrática em 

espaços escolares e não escolares; 
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* conhecimentos dos processos de 

desenvolvimento do educando (sejam 

eles crianças, adolescentes, jovens, 

adultos nas dimensões afetiva, estética, 

física, cognitiva, cultural, lúdica, 

biossocial, artística e ética;  

* decodificação das diferentes 

linguagens utilizadas pelas crianças, 

além do trabalho didático com conteúdos 

dos primeiros anos de escolarização, 

relativos a Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, Artes, Educação 

Física, História e Geografia; 

* estudo das relações entre educação e 

trabalho, diversidade, sustentabilidade, 

além de outras demandas 

contemporâneas; 

* atenção às questões atinentes à ética, 

à estética e à ludicidade nos âmbitos 

escolares e não escolares; pesquisa, 

extensão e prática educativa.  

Fonte: Artigo 6º da Resolução CNE/ CP nº 01 (BRASIL, 2006).  

 

O Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos é voltado à 

atuação profissional do pedagogo. As DCNCP alertam que essas atividades devem 

ser priorizadas pelos projetos dos cursos e contextualizadas conforme as 

necessidades sociais. Ele é composto por três itens: Investigações de Processos 

Educativos Gestoriais; Análises e Criações de Materiais e Textos Didáticos; 

Avaliações de Teorias, Processos e Projetos Educacionais. (BRASIL, 2006). 

O terceiro núcleo, chamado de Estudos Integradores, é composto 

também por três itens, os quais devem possibilitar aos estudantes de Pedagogia o 

enriquecimento curricular: Seminários e Apresentações; Participação em Atividades 

de Pesquisa, Extensão e Monitoria; Atividades de Comunicação e Expressão 

Cultural (BRASIL, 2006). 

Esses núcleos devem assegurar a formação do pedagogo para atuar, 

em espaços escolares e não escolares, como professor da Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, em cursos de formação de docentes ofertados 

no Ensino Médio, nas atividades que envolvem a gestão escolar e na produção de 

conhecimentos científicos.  

As DCN’s de 2006 surgiram com a promessa de rompimento da 

fragmentação e as idealizações presentes nos marcos legais anteriores que 

tratavam da formação do pedagogo, principalmente o Decreto nº 1.190/39 (BRASIL, 

1939) e o Parecer nº 252/69 (BRASIL, 1969).  

Sobre a formação do pedagogo para atuar como problematizador dos 
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processos educativos escolares, ressalta-se o art. 4º da DCN de 2006 que 

estabelece: 

 

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. 

 
 

 No que se refere à gestão escolar e currículo, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia de 2006 - DCN de 

2006, cabe ao pedagogo à função de coordenar e avaliar coletivamente o projeto 

pedagógico, avaliar, assessorar o planejamento, a avaliação e aperfeiçoamento de 

atividades educacionais, entre outras. Logo, currículo e trabalho pedagógico estão 

relacionados, uma vez que ambos necessitam de métodos, intencionalidade em 

suas ações, ações planejadas, por uma pessoa, que irá orientar, organizar tais 

aspectos, no caso o pedagogo. 

 Assim, percebe-se que o coordenador pedagógico possui atribuição de 

desenvolver e articular ações pedagógicas objetivando a qualidade e desempenho 

do processo de ensino-aprendizagem na instituição escolar, no qual, essas ações 

originam a partir de uma proposta pedagógica e do currículo escolar, que devem 

estar em comum acordo com os princípios escolares de acordo com determinado 

contexto.  

Destaca-se ainda que o pedagogo poderá orientar as práticas do 

professor, irá analisar, avaliar as os métodos, as estratégias, visando sempre 

aprimorar o ensino escolar e à solucionar os problemas decorrentes do cotidiano 

escolar. Por isso, destaquei em meu trabalho, além do currículo, o trabalho 

pedagógico escolar, a organização do mesmo, visto que ambos necessitam ser 

construídos e adaptados de acordo com as necessidades e contexto escolar. 

No que diz respeito à organização do trabalho pedagógico, Lopes 

([s/d]) destaca que o trabalho da gestão escolar nas instituições escolares, 

entendido como poder compartilhado pela comunidade escolar, é uma tarefa 

organizada, produtiva que deve resultar na aprendizagem dos educandos. Neste 
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sentido cabe exaltar os significados dentro do trabalho pedagógico. 

São eles: 
 
 

ORGANIZAÇÃO: é a atividade de planejar e/ou prever uma 
realização de uma ação educativa em um tempo administrado. 
TRABALHO: reconhecimento de que a atividade da gestão deve ser 
uma tarefa produtiva, deve prever um resultado, a organização da 
escola, como seus sujeitos e recursos, tem como finalidade meio e 
fim (Paro, 1986), a aprendizagem. 
PEDAGÓGICO: O trabalho produtivo diz respeito aos processos de 
ensinar e o aprender escolares, tendo como personagens principais 
professores e alunos, todos os esforços humanos e recursos 
materiais estão voltados a estas duas ações. 
ESCOLAR: o trabalho pedagógico diz respeito ao conhecimento 
científico sistematizado ao acesso a cultura erudita, ligados às 
necessidades reais da vida humana. 

 
 

 Assim, percebe-se que o trabalho pedagógico estende-se a um 

conjunto de ações que são criadas e, caso necessário, reformuladas para a escola e 

por ela, de acordo com as suas necessidades, objetivando a construção do currículo 

escolar.Deste modo, é por meio do trabalho pedagógico que o pedagogo deve trazer 

a resposta de como humanizar os indivíduos. Isso se dá porque é através do 

processo de educação que o sujeito é elevado a condição de pessoa. 

De acordo com a DCN da Educação Básica, 

 

[...] currículo é o conjunto de valores e práticas que proporcionam 
a produção e a socialização de significados no espaço social e 
que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais dos estudantes. E reitera-se que deve difundir 
os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e 
deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem 
democrática, bem como considerar as condições de escolaridade 
dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o 
trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não-
formais. 
 

 

 Então, entende-se por trabalho pedagógico escolar todo o trabalho 

cujas bases estejam, de alguma forma, relacionadas ao currículo escolar, 

evidenciando, portanto, métodos, técnicas, avaliação intencionalmente planejadas e 

atentam ao alcance de objetivos relativos à produção de conhecimentos.  

 Por esses motivos, não é um trabalho simples, pois mais do que 

saberes, exige a interação com outros sujeitos. Exige a possibilidade de linguagens 
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em interlocução e a conciliação entre a proposta e um referencial teórico-

metodológico. 

 .  
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3. OS CONCEITOS SOBRE O CURRÍCULO ESCOLAR PRESENTES NO 

COTIDIANO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

No período de agosto a dezembro de 2013 foram aplicados 

questionários aos participantes do evento de formação continuada intitulado “I 

Jornada: A identidade do pedagogo como coordenador do trabalho pedagógico 

escolar", registrado sob o n°. 830 na Universidade Estadual de Londrina- UEL. Ele é 

decorrente do projeto de pesquisa 8308: "A identidade do Pedagogo como 

Coordenador do trabalho Pedagógico Escolar nas Instituições Escolares Públicas do 

Estado do Paraná”. Este projeto envolve por volta de vinte escolas das redes 

municipais e estaduais da cidade de Londrina e região, objetivando conhecer e 

analisar como a atividade do pedagogo na coordenação do trabalho escolar se 

configura a âmbito da construção do currículo.  

Vale ressaltar que os participantes da pesquisa eram docentes que 

atuam como coordenadores pedagógicos em escolas públicas, além de que a 

pesquisa foi submetida ao Comitê de pesquisa com seres humanos da Universidade 

Estadual de Londrina que obteve parecer favorável sob o n° 988.848. 

 

3.1. ANÁLISE E COLETA DE DADOS 
 

Quanto a coleta de dados para esse trabalho de conclusão de curso, 

optamos pela análise das seguintes questões: 1. Conceitue trabalho pedagógico 

escolar; 2. Destaque dois eixos principais do trabalho pedagógico escolar e 

justifique; e, por fim, 3. Há relações entre planejamento, currículo e organização do 

trabalho pedagógico? Quais?  

Destaca-se que para responder aos questionários, os participantes 

receberam estudos prévios sobre currículo escolar e a coordenação pedagógica, e, 

ainda, que as questões podiam ser respondidas individualmente, em duplas, trios ou 

grupos, Dessa forma, aqueles que optaram em responder em duplas, trios ou grupos 

tinham que chegar num consenso acerca da resposta. Assim adoto para análise dos 

dados o termo resposta, desconsiderando o número de pedagogos equivalente aos 

números de respostas.  

Como resultado da primeira questão: Conceitue trabalho pedagógico 

escolar, obtivemos os seguintes resultados de trinta respostas: 
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Gráfico 1- Conceitue trabalho pedagógico escolar. 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 Diante desse gráfico, percebe-se queum grupo de quinze participantes 

conceituou o trabalho pedagógico como o comprometimento e interação de pessoas 

envolvidas nesse contexto. Ou seja, professores, pedagogos, gestores, alunos e a 

própria comunidade escolar. Um grupo de participantes apresentou o seguinte 

conceito de que o trabalho pedagógico consiste na participação de toda a equipe: 

professores, coordenador, diretor. Outrosapresentaram a pretensão de aproximar à 

prática pedagógica a realidade da escola. 

 Onze respostas indicaram que o conceito de trabalho pedagógico 

compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais 

do estabelecimento de ensino para a realização do processo educativo escolar, 

trabalhando para a aprendizagem dos alunos. Destacamos a resposta da 

participante 19: “Trabalho pedagógico é toda ação realizada dentro do ambiente 

escolar com o intuito de consolidar o processo de ensino e de aprendizagem, 

possibilitando aos alunos o domínio do patrimônio cultural acumulado pela 

humanidade e a realização de seu fim macro que é a humanização do homem”.Por 
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fim, quatro pedagogos apontaram que o trabalhado pedagógico escolar é um 

conjunto de atividade que objetiva o progresso da educação de qualidade. Desse 

grupo de respostas destaco a afirmação da participante 15: 

 

Um trabalho pedagógico qualificado voltado para o processo do 
desenvolvimento da aprendizagem do educando com ênfase na 
reflexão e construção de veículos de qualidade para o 
desenvolvimento, a aprendizagem e para a intervenção do 
psicopedagogo, considerando a aprendizagem como um processo 
articulado entre: o momento do aprendiz, a sua história e as suas 
possibilidades sob os aspectos cognitivo, afetivo e social.  

 

 Podemos perceber que esta definição se aproxima da teoria crítica, em 

decorrência do momento histórico que vivemos e pelo fato de ver o trabalho 

pedagógico voltado para o desenvolvimento do educando - diferentemente da teoria 

tradicional, que via o aluno apenas como produto fabril. 

 Sobre a questão dois: "Destaque dois eixos principais do trabalho 

pedagógico escolar e justifique", foram obtidas quinze respostas, é possível 

perceber que o projeto pedagógico e a gestão democrática foram os eixos mais 

escolhidos. Observe a figura:  

 

Gráfico 2- Eixos principais do trabalho pedagógico 
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Fonte: A autora. 
 

A partir deste gráfico, percebe-se que o projeto pedagógico foi 
considerado o principal eixo do trabalho pedagógico com doze respostas. 
Destacamos uma das respostas obtidas:  

 
 

Considero o projeto pedagógico importante, pois ele apresenta a 
forma de organizar o trabalho pedagógico e está diretamente 
relacionado com a organização do trabalho pedagógico. Acredito que 
o projeto pedagógico norteia a organização do trabalho pedagógico 
escolar, possibilitando a tomada de decisões para a solução de 
problemas. (PARTICIPANTE 26). 
 

 
Indiretamente doze respostas indicam o projeto político-pedagógico 

como sendo como eixo. Há aproximações da compreensão de que as teorias 

curriculares compõem a construção da coordenação pedagógica, já que o projeto 

político pedagógico, segundo Veiga (2001):  

 

[...] exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim 
como a explicitação de seu papel social e a clara definição de 
caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas 
por todos os envolvidos com o processo educativo. Seu processo 
de construção aglutinará crenças, convicções, conhecimentos da 
comunidade escolar, do contexto social e científico, constituindo-
se em compromisso político e pedagógico coletivo. (VEIGA, 2001, 
p. 9). 

  

 A partir das referências teóricas estudadas e das análises dos dados 

coletados por meio dessa pesquisa de campo, pudemos observar, ainda que 

parcialmente, que quando se fala em trabalho pedagógico escolar, poucos dos 

profissionais participantes citaram o currículo. Porém, acreditamos que o currículo é 

um fator de larga importância na instituição, pois ele é a construção social do 

conhecimento. O currículo procura a sistematizar os saberes que são transmitidos 

aos alunos, para que assimilem e que adquiram novos conhecimentos. Destarte, o 

currículo objetiva a qualificação e o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  

 Apesar de pouquíssimos participantes citarem diretamente o currículo 

como eixo do trabalho pedagógico, ele se faz presente na elaboração do mesmo, 

uma vez que é o currículo que direciona as ações do professor, aspirando a 

aprendizagem dos alunos, por meio de planejamento, organização, relacionando-se 

com as ações e as experiências que ocorrem no espaço escolar.   
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 Acerca do resultado da 3ª e última questão: "Há relações entre 

planejamento, currículo e organização do trabalho pedagógico? Quais?"  

 

Gráfico 3- Relação entre planejamento, currículo e organização do trabalho 

pedagógico. 

 

 

Fonte: A autora. 

 Foram obtidas dezesseis respostas, sendo que catorze respostas 

apontam que na organização do trabalho pedagógico deve ser considerado o 

currículo e o planejamento, uma vez que acreditam que eles estão interligados. Uma 

das participantes do evento ressalta:  

 

Sim, existe uma relação intrínseca entre esses conceitos, uma vez 
que para a organização do trabalho pedagógico é fundamental 
uma prévia organização do que é que vai ser trabalhado, para 
quem será trabalhado, quando será trabalhado e como será o 
desenvolvimento do mesmo. Para essa definição o planejamento 
é essencial. Todo esse trabalho deve levar em conta o currículo 
escolar, bem como o contexto onde será desenvolvido. Uma vez 
estudado o currículo, o contexto escolar, bem como as condições, 
os recursos e o perfil dos alunos é necessário planejar as 
metodologias possíveis que melhor se adaptem ao ambiente onde 
se desenvolverá esse planejamento. Conhecimento do currículo, 
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planejamento pensado é hora de organizar os procedimentos, a 
avaliação e a recuperação do conteúdo não apreendido. É 
fundamental pensar em atender as especificidades, as 
dificuldades e as características dos alunos, como também 
diversificar a s metodologias de maneira que a aprendizagem 
ocorra e os alunos sintam-se confortáveis ao serem avaliados 
novamente. Essencial é perceber em que consiste a dificuldade 
que o aluno apresente para que o trabalho pedagógico surte o 
efeito e o resultado planejado. (PARTICIPANTE 37). 

 

Entre as dezesseis respostas obtidas, duas destacam que 

teoricamente existe ligação entre planejamento, currículo e organização do trabalho 

pedagógico.  

Diante dos dados coletados e da apresentação de algumas opiniões 

de pedagogos em relação às questões abordadas, é possível perceber que a 

maioria dos pedagogos considera o projeto pedagógico uma base norteadora da 

escola. É ele que irá direcionar os melhores a caminhos a serem percorridos dentro 

de uma escola e eles deverão ser construídos coletivamente. Estes mesmos 

entrevistados consideram o planejamento, o currículo e a organização do trabalho 

pedagógico estão entrelaçados.  

Porém, como citado anteriormente, essa relação deveria ocorrer de 

fato em todas as escolas, já que o currículo é de extrema importância para que a 

organização do trabalho pedagógico ocorra de forma qualificada, é consequente que 

o planejamento escolar também aconteça positivamente. Por isso, Silva (2010) 

destaca que para elaboração de um currículo escolar, devemos levar em 

consideração as vertentes caracterizadas pela ontologia (trata da natureza do ser), 

epistemologia (define a natureza dos conhecimentos e o processo de conhecer), 

axiologia (preocupa-se com a natureza do bom e mau, incluindo o estético).  

 O currículo relaciona-se aos conteúdos e a atuação que se tem na 

escola e toma forma a partir dos atos de quem se encontra nela. Ele vai muito além 

da transmissão de conteúdos, do processo de educabilidade e de humanização do 

indivíduo dentro da escola. Já o planejamento são as organizações de ideias sobre 

determinado ato que se pretende realizar. Remete à ideia de preparação, 

intencionalidade, no pensar antes de agir, para então chegar a resultados 

satisfatórios.  

 O planejamento escolar precisa ser raciocinado e programado com 

muita atenção nas escolas, pois assim como o currículo, ele influencia na formação 
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dos indivíduos, investiga a melhoria e o bom andamento da escola. Dessa forma, é 

preciso entender que o currículo e o planejamento são auxiliadores para que um 

caminho seguro seja trilhado, e, portanto, ele deve ser realizado com seriedade e 

coletividade.  

 O currículo e o planejamento, ainda, são indispensáveis e devem 

estar baseados no projeto político pedagógico, pois ele é o norteador da escola e 

também pede a presença de todos os corpos presentes dentro dela e da 

comunidade. Afinal, precisa estar inserido na comunidade para ser mais bem 

elaborado. O pedagogo deverá trabalhar como coordenador de ambos - escola e 

comunidade, pois cabe a ele direcionar as atividades escolares conquistando 

resultados significativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se, portanto, que o currículo é uma construção social, que 

está atrelado a um momento histórico, a determinada sociedade. A isso se adiciona 

os objetivos de qualificação da instituição escolar, presente em todas as atividades 

que envolvem a coordenação do trabalho pedagógico dentro da instituição de 

ensino.  

 Tomando como base os estudos realizados, pode-se depreender 

que o currículo é a qualificação da escola, é ele o introdutor dos conteúdos, das 

habilidades, dos desempenhos, das atitudes e dos valores que os alunos deverão 

aprender dentro do âmbito escolar. O currículo é, pois, definido por planos, 

perspectivas, propostas, especificação de objetivos que se almejam na escola. 

 Pode-se inferir que o currículo dentro das instituições escolares é um 

dos principais eixos do trabalho pedagógico, ele é, inclusive, cercado de conceitos 

teóricos e determinações legais. Todavia, muitos pedagogos participantes do evento 

e das questões realizadas para a pesquisa apontam que não é dessa forma que a 

maior parte dos profissionais concebe. Notam-se algumas confusões relativas a 

conceitos, entendimento fragmentado de currículo. Isso decorre, pois, apesar de 

importantes, elas não são trabalhadas como deveriam ser.  

 É visível diante das respostas das participantes, dado que o 

currículo foi citado na maior parte das vezes, porém de forma inconsciente e indireta. 

E qual o motivo disso? As universidades trabalham o currículo escolar na grade 

curricular do curso de Pedagogia? Quanto aprofundam o conhecimento acerca deste 

eixo? Em decorrência destas questões é que pretendo a profundar estudos e 

pesquisas em formações futuras, após esta etapa da graduação.  
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