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“O poder existe e é exercido tanto por parte do 
educador quanto do educando, e se dá tanto 
como “capacidade de agir sobre as coisas” 
quanto como “capacidade de determinar o 
comportamento de outros” (PARO, 2007, p.11).  
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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a participação da comunidade na gestão da 
instituição pública de ensino, envolvendo as atividades do pedagogo como 
coordenador do trabalho pedagógico escolar e as relações de poder que são 
estabelecidas. Assim, realizamos estudos teóricos sobre a história da formação do 
pedagogo, com especial atenção às atividades que envolvem a coordenação do 
trabalho pedagógico escolar, tendo como principais referências as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia e os autores Souza (2009), 
Dussel (2007), Oliveira (2009), Paro (2007), Pimenta (1999), Libâneo (1999), Saviani 
(2008), entre outros. Também realizamos uma pesquisa de campo durante os meses 
de agosto a dezembro de 2013, envolvendo 80 escolas da rede municipal e estadual 
da cidade de Londrina, através da participação no evento de extensão na 
Universidade Estadual de Londrina vinculado aos projetos de pesquisa 8308 e de 
extensão nº 01836, dos quais participamos. Consideramos que os pressupostos que 
envolvem a coordenação do trabalho pedagógico e as relações de poder são 
imprescindíveis para a construção de uma escola democrática, já que sem o poder 
não existe política e, portanto, o exercício democrático. Concluímos que a 
coordenação pedagógica se constitui uma importante estratégia para o exercício da 
vontade da comunidade. 
 
Palavras-chave: Educação. Gestão Escolar. Poder. Pedagogo. 
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ABSTRACT 
 

 
This piece of work has as objective to analyze the participation of the community in 
the management of the public teaching institution, involving the activities of the 
pedagogue as coordinator of the school pedagogical work and the relations of power 
that are established. This way, we have accomplished theoretical studies about the 
history of the pedagogue formation, paying special attention to the activities that 
involve the administration of the pedagogical school work, having as main references 
the National Curricular Policy for the Study of Pedagogy and the authors Souza 
(2009), Dussel (2007), Oliveira (2009), Paro (2007), Pimenta (1999), Libâneo (1999), 
Saviani (2008) and others. We have also achieved a field research from August to 
December of 2013 involving eighty municipal and state schools in Londrina, through 
the participation in the State University of Londrina (UEL) extension event, entailed to 
the research projects 8308 and extension number 01836, in which we have 
participated. We considered the assumptions that involve the coordination of the 
pedagogical work and the relations of power are vital for the construction of a 
democratic school, as without power there is no politics and, hence, the democratic 
practice. We concluded the pedagogical coordination constitutes a relevant strategy 
for the exercitation of the community volition.  
 
Keywords: Education. School Management. Power. Pedagogue. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Em minha vivência na escola pública, pude notar a falta de 

participação da comunidade na escola, por esse motivo me interessei em iniciar, 

mesmo que de forma breve, uma pesquisa sobre as relações de poder estabelecidas 

entre os sujeitos que participam da gestão escolar, com especial atenção à 

coordenação pedagógica e à participação da comunidade escolar.   

A partir dessas inquietações acerca da participação da comunidade 

na gestão da instituição escolar pública, propusemo-nos a analisar o tema com o 

intuito de conhecer, de forma introdutória,  como é construída a gestão da escola 

pública, com especial atenção às relações de poder no trabalho da coordenação 

pedagógica.  

Sendo assim, o objetivo principal é analisar a participação da 

comunidade na gestão da instituição pública de ensino, envolvendo as atividades do 

pedagogo como coordenador do trabalho pedagógico escolar e as relações de  

poder que são estabelecidas, além de investigar a identidade do pedagogo, por meio 

de pesquisa acerca do histórico do curso de pedagogia. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foram realizados estudos 

teóricos, tendo como principais referências os documentos legais que normatizaram 

a constituição dos cursos de pedagogia no Brasil, e os autores  Souza (2009), 

Dussel (2007), Oliveira (2009),  Paro (2007), Pimenta (1999), Libâneo (1999) Saviani 

(2008), entre outros.  

Para a elaboração dessa pesquisa, partimos do questionamento 

central: Qual é o conceito de poder presente nas relações estabelecidas na gestão 

escolar envolvendo as atividades das equipes pedagógicas? E, por conseguinte: 

Como são construídas as relações de poder dentro das instituições escolares? 

Por meio do projeto de Iniciação Cientifica que tem por título “A 

identidade do pedagogo como coordenador do trabalho pedagógico escolar nas 

instituições escolares públicas do estado Paraná”, do qual participamos, tive a 

oportunidade de aplicar e analisar questionários respondidos por coordenadores 

escolares de instituições públicas de Londrina.  Esses questionários foram de grande 

valia, visto que por meio deles pude analisar o que os pedagogos das instituições 

públicas pensam acerca do assunto. 
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O trabalho está organizado em quatro capítulos: o capítulo intitulado  

“Coordenação do trabalho pedagógico escolar e o curso de pedagogia” apresenta 

um breve percurso histórico sobre o curso de pedagogia e a coordenação do 

trabalho pedagógico escolar. Entendemos que, para compreender as relações entre 

poder, a gestão democrática e a coordenação do trabalho pedagógico escolar, faz-

se necessária uma breve retomada histórica legal abordando o surgimento da 

formação do pedagogo para a função de coordenador pedagógico.  

No capítulo “Democracia e poder” buscamos identificar o conceito de 

poder presentes na relações escolares e suas relações com o discurso da gestão 

democrática. Na segunda parte desse capítulo, apresentamos o projeto pedagógico 

e a participacão da comunidade escolar como possibilidade da construção do 

trabalho do coordenador pedagógico.  

No capítulo “A comunidade escolar como eixo de organização do 

trabalho pedagógico” apresentamos os resultados da pesquisa realizada entre os  

meses de agosto a dezembro de 2013, envolvendo 80 escolas da rede municipal e 

estadual da cidade de Londrina, realizada durante o evento de extensão na 

Universidade Estadual de Londrina, vinculado aos projetos de pesquisa 8308 e de 

extensão nº 01836, dos quais participamos.  

Consideramos que sem o poder não há política, e sem a política não 

há uma representação da comunidade. Este representante da comunidade dentro da 

instituição escolar deve ser o coordenador pedagógico, que junto a essa 

comunidade deve fazer uma gestão democrática. Porém, observamos na construção 

deste trabalho, que o conceito de poder não está presente na compreensão dos 

coordenadores do trabalho pedagógico escolar. 
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2 COORDENAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR E O CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

Para compreender as relações entre poder, a gestão democrática e 

a coordenação do trabalho pedagógico escolar, faz-se necessária uma breve 

retomada histórica legal do surgimento da formação do pedagogo para a função de 

coordenador pedagógico.  

 

2.1 PERCURSO HISTÓRICO: ANOS 30    

 

Segundo Sousa e Frota (2002, p.1), a formação de professores no 

Brasil tem origem no período do Império, período histórico em que a exigência para 

atuação como docente no curso normal ou magistério para atuar na escola de 

educação primária e na escola complementar era a escola normal.   

O curso de pedagogia foi estruturado no século XX, na década de 

30, oficialmente, no Brasil, em 1939, no bojo das discussões e debates sobre a 

criação das primeiras universidades brasileiras. A criação foi regulamentada pelo 

Decreto Lei n°1.190/1.939, então o curso de pedagogia foi entendido como lugar de 

formação de “técnicos em educação”, em que a padronização do curso era 

decorrente da concepção normativa da época, denominado “esquema 3+1”.  O curso 

de pedagogia oferecia o título de bacharel a quem cursasse três anos de estudos 

em conteúdos específicos da área técnica, tais como planejamento educacional, 

avaliação, administração escolar. Aos que desejavam atuar como professores a 

nível médio, no curso normal, após a conclusão do bacharelado eram oferecidos 

estudos adicionais com um ano de duração, dedicados à Didática e à Prática de 

Ensino (MEC, 2006). Durante os anos de 1939 até 1960, não houve marcos 

siginficativos para a formação do pedagogo. 

 
A dicotomia entre bacharelado e licenciatura levava a entender que no 
bacharelado se formava o pedagogo que poderia atuar como técnico em 
educação e, na licenciatura, formava-se o professor que iria lecionar as 
matérias pedagógicas do Curso Normal de nível secundário, quer no 
primeiro ciclo, o ginasial - normal rural, ou no segundo. (MEC, 2006, 
p.3). 
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Percebe-se que ao longo das primeiras décadas do século XX, o 

curso de pedagogia passou a objetivar a formação de professores para o ensino 

normal, e o técnico em educação para atuar no âmbito da administração da 

instituição escolar ou do sistema educacional, sendo a formação de docentes mais 

concentrada nos cursos de educação de nível médio, “curso normal” para atuação 

nas escolas primárias, ou como já afirmado, como complementação através de 

estudos adicionais para atuação nos cursos normais.  

Pelo decreto de nº1.190/1.939, a formação da coordenação 

pedagógica nasce com o curso de pedagogia, e é seu principal objetivo, ainda que 

ressalvadas as dicotominas dessa formação, bem como as concepções sobre a 

função de coordenação e adminstração presentes nas propostas do curso, muitas 

vezes aliadas a teorias conservadoras.  

 

2.2 PERCURSO HISTÓRICO: ANOS 60    

 

Segundo o Ministério da Educação (2006, p.3), em 1961 foi fixado 

um novo currículo mínimo do curso de bacharelado em Pedagogia, composto por 

sete disciplinas indicadas pelo Conselho Federal de Educação (CFE) e mais duas 

escolhidas pela instituição. Esse mecanismo centralizador da organização curricular 

pretendia definir a especificidade do bacharel em Pedagogia e objetivou manter uma 

unidade de conteúdo, aplicável como critério para transferências de alunos, em todo 

o território nacional. 

As transformações mais significativas foram iniciadas com o Parecer 

CFE nº 292/1.962, em que a licenciatura previa o estudo de três disciplinas: 

Psicologia da Educação, Elementos de Administração Escolar, Didática e Prática de 

Ensino, esta última em forma de Estágio Supervisionado. Mantinha-se, assim, a 

dualidade bacharelado e licenciado em Pedagogia, pois naquele momento se via o 

bacharelado como o formador de pedagogos que poderiam atuar como técnicos em 

educação e na licenciatura se formava o professor que iria lecionar as matérias 

pedagógicas, ainda que nos termos daquele Parecer não devesse haver a ruptura 

entre conteúdos e métodos, manifestada na estrutura curricular do esquema 3+1 

(MEC, 2006). 
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Em meados de 1968, através da Reforma Universitária n°5.540/68, o 

curso de pedagogia sofreu novas modificações, a Lei facultava a graduação em 

pedagogia, a oferta de habilitações: Supervisão, Orientação, Administração e 

Inspeção Educacional (MEC, 2006).  

De acordo com Sousa (2002, p. 6), a identidade do pedagogo não se 

alterou com as mudanças de habilitações técnico-administrativas para a formação 

docente, visto que passa por um processo de construção, que vem desde a falta de 

uma política científica e acadêmica para a formação do pedagogo e o local de 

atuação desse profissional nas instituições escolares.  

 

Em 1969, o Parecer CFE n° 252 e a Resolução CFE nº 2, que 
dispunham sobre a organização e o funcionamento do curso de 
Pedagogia, indicavam como finalidade do curso preparar profissionais 
da educação assegurando possibilidade de obtenção do título de 
especialista, mediante complementação de estudos. A Resolução CFE 
nº 2/1.969 determinava que a formação de professores para o ensino 
normal e de especialistas para as atividades de orientação, 
administração, supervisão e inspeção, fosse feita no curso de graduação 
em Pedagogia, de que resultava o grau de licenciado. Como 
licenciatura, permitia o registro para o exercício do magistério nos 
cursos normais, posteriormente denominado magistério de 2º grau e, 
sob o argumento de que “quem pode o mais pode o menos” ou de que 
“quem prepara o professor primário tem condições de ser também 
professor primário”, permitia o magistério nos anos iniciais de 
escolarização. (MEC, 2006, p.3). 

 

Assim, podemos notar que a reforma de 69 teve o intuito de 

consolidar atribuições do pedagogo, porém o parecer provocou uma inversão na 

situação vivenciada pelo curso até então, visto que o curso passou a trazer uma 

forma fragmentada da organização curricular. O curso não apresentava uma unidade 

real, ele era “dividido em partes”, por exemplo, um profissional poderia exercer as 

suas atividades nas escolas de 1º grau com a metade da carga horária do curso. 

Isso ocorreu porque a duração do curso de Formação do Pedagogo de 3200h foi 

estratificada em dois tipos: Licenciatura Plena 2200h e Licenciatura Curta com 

1200h (CASTRO, 2001 apud SOUSA, 2002, p.6).  

Sendo assim, o curso de pedagogia passou a ser uma licenciatura, 

em que se formavam especialistas em orientação, administração, supervisão e 

inspeção, além do licenciado, que exercia a docência no magistério nos cursos 

normais. 

As habilitações de supervisão, administração e orientação escolar  
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caracterizavam a formação do que hoje entendemos como coordenação do trabalho 

pedagógico escolar, e também, de certa forma, foram responsáveis pela 

fragmentação dessa atividade. Já que a proposta do parecer sugeria formação 

distinta para cada habilitação, diferente da proposta do decreto 1.190/39, a atuação 

do pedagogo no contexto educacional era determinada pela habilitação cursada.  

Considera-se que de 1939 aos anos 70, a identidade profissional do 

pedagogo não foi definida, e as tentativas de propostas de formação desse 

profissional, considerando os percursos legais aqui apresentados, aproximou-se da 

formação do pedagogo como coordenador pedagógico, no entanto, confusa e, a 

partir dos anos 60, fragmentada, inclusive pelo distanciamento da formação para a 

docência.  

 

2.3 PERCURSO HISTÓRICO: ANOS 80 A 90 

    

 Na década de 80, diversos debates ocorreram por meio de 

movimentos de educadores que buscavam a redefinição do curso de pedagogia, a 

transformação político-social da sociedade brasileira, além da apresentação de uma 

proposta nacional de mudanças estruturais no curso de pedagogia que rompesse 

com o currículo mínimo e fragmentado, decorrente das mudanças ocorridas a partir 

dos anos 60.  

Perspectiva logo redimensionada, tendo em vista que as mudanças 

deveriam abranger todo o "sistema de formação de professores", ao se considerar 

que a formação pedagógica do professor mantém sua base teórico-epistemológica 

no campo educacional e a base da identidade do profissional da educação encontra-

se na docência: todos são professores (AGUIAR, p.823).  

Em meados dos anos 80, apareceu a necessidade de se superar a 

fragmentação das habilitações no espaço escolar, propondo a superação das 

habilitações e especializações pela valorização do pedagogo escolar, que buscava 

construir uma política nacional de formação e, em seu interior, um sistema articulado 

e integrado de formação dos profissionais da educação, contemplando todas as 

modalidades e os níveis até a pós-graduação e a formação continuada (PIMENTA, 

p. 240).  

Nos anos de 1990, se constituiu como o principal lócus da formação 
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docente dos educadores para atuar na Educação Básica: na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. A formação dos profissionais da educação, no 

curso de Pedagogia, passou a constituir, reconhecidamente, um dos requisitos para 

o desenvolvimento da Educação Básica no país (MEC, 2006). 

O movimento dos anos 80 culminou com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 e das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia em 2006, além das novas diretrizes para formação de 

professores para atuarem na Educação Básica nos cursos de Pedagogia. Essas 

transformações foram fruto de expectativas históricas de educadores como Valnir 

Chagas, na condição de membro do antigo Conselho Federal de Educação, 

retomadas nos encontros do Comitê Nacional Pró-formação do Educador, mais tarde 

transformado em Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação - ANFOPE, e é bastante recorrente para pesquisadores da área (MEC, 

2006).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

promoveu uma nova polêmica, a fragmentação da formação do especialista em 

educação e do docente para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Inclusive, deslocando a formação do docente para os institutos de 

educação, no curso popularmente conhecido como “normal superior”.  

Nesse novo contexto, com novas fragmentações na formação do 

pedagogo, ressalta-se a consideração de que o pedagogo, para atuar no âmbito da 

gestão escolar, no caso específico, como coordenador pedagógico, não necessitaria 

ter experiência ou formação como docente.  

Após a promulgação da LDB 9394/96, a ANFOPE reafirmou, em 

suas lutas e manifestações, às Universidades e suas Faculdades/Centros de 

Educação, o lócus privilegiado da formação dos profissionais da educação para 

atuação na educação básica e superior. Além disso, a necessidade de repensar as 

estruturas das Faculdades/Centros de Educação e a organização dos cursos de 

formação em seu interior, no sentido de superar a fragmentação entre as 

habilitações no curso de pedagogia e a dicotomia entre a formação dos pedagogos e 

dos demais licenciados, considerando-se a docência como a base da identidade 

profissional de todos os profissionais da educação (ANFOPE, 1998 apud AGUIAR, 

2006, p.826). 

Com o decorrer dos anos, a pedagogia percorreu um caminho 
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tortuoso para a construção da identidade do pedagogo como coordenador do 

trabalho pedagógico escolar. 

 

É preciso ficar claro que a identidade do pedagogo não se altera com a 
mudança das habilitações técnico-administrativas para a formação 
docente. A identidade do pedagogo precisa ter a educação como o 
cerne de seu processo de educação. (SOUSA, p.6). 

   

De acordo com Pimenta e Libâneo (1999), a partir da 

regulamentação da LDB nº 9.394/96, foi  provocada uma mobilização dos 

educadores de todos os níveis de ensino para rediscutir a formação de profissionais 

da educação. Mas, para eles não bastava apenas reformulações nos currículos, nos 

princípios norteadores da formação do pedagogo, nas bases comuns nacionais etc, 

mas sim uma definição de uma estrutura organizacional para um sistema nacional 

de formação de profissionais da educação, incluindo a definição dos locais 

institucionais do processo formativo.  

Podemos  notar que os marcos legais do curso de pedagogia se 

firmaram em meio a um ambiente de mudanças, em que  o pedagogo, coordenador 

do trabalho pedagógico escolar, foi submetido a tentativas de construção de sua  

identidade em meio a lutas e desafios. Dentre as mudanças, o pedagogo passou por 

períodos em que ele foi considerado um técnico em educação, em prol do mercado 

de trabalho dessa sociedade capitalista. Em um segundo momento, foi considerado 

um especialista, porém com formação e atuação fragmentados pelas chamadas 

“habilitações”, decorrentes do  Parecer CFE 252/1.969. 

Nesse percurso histórico podemos notar que o pedagogo, como 

coordenador do trabalho pedagógico, esteve assossiado ao poder autoritário, 

decorrente, principalmente, de sua atuação durante o regime militar. 

 

2.4 PERCURSO HISTÓRICO: A PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI 

 

Em 15 de maio de 2006, é constituída nos Pareceres CNE/CP n° 

5/2.005 e 3/2.006, a Resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia – DCNP 2006, em meio a confrontos e questionamentos, mas com o 

intuito de trazer qualidade na formação da cidadania brasileira, por meio da busca 

pela melhor formação para os profissionais da educação. 
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A partir das DCNP 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.  

A docência nas DCNP 2006 não é entendida no sentido restrito do 

ato de ministrar aulas, uma vez que se articula à ideia de trabalho pedagógico, a ser 

desenvolvido em espaços escolares e não-escolares, assim sintetizados no Parecer 

CNE/CP n. 05/2.005 (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. Nesta perspectiva, a 
docência é compreendida como ação educativa e processo pedagógico 
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 
pedagogia.  

 

Dessa forma,  pretende-se, pela diretriz, que a docência, tanto em 

processos educativos escolares como não-escolares, não se confunda 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. 05/2.005, p. 7).  

No Parecer CNE/CP n. 05/2.005 afirma-se que a educação do 

licenciado em pedagogia deve ser propiciada por meio de investigação, reflexão 

crítica e experiência no planejamento, execução, avaliação de atividades educativas, 

aplicação de contribuições de campos de conhecimentos, com o propósito de 

nortear a observação e análise do ato do docente, contribuindo para que o estudante 

possa ou não obter a sua aprendizagem. 

  A DCNP 2006, bem como o Parecer CNE/CP 2005, denominam a 

coordenação pedagógica de apoio escolar. Sobre esse apoio escolar, o Parecer 

CNE/CP 2005 vincula-se a LDB 9.394/96 e, portanto, ao exercício da democracia, 

pois esta estabelece, através do art. 14, a democracia como princípio norteador do 

trabalho escolar. Nesta perspectiva, a organização do trabalho pedagógico deve 

entender o projeto pedagógico escolar e a participação da comunidade. 

De acordo com a DCNP 2006, Art. 3º, o estudante do curso de 

pedagogia deve ter uma pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos para 
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consolidar-se um profissional de qualidade:  

 

Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 
teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício 
da profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, 
contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética 
e sensibilidade afetiva e estética. 
Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 
I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a 
função de promover a educação para e na cidadania; 
II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações 
de interesse da área educacional; 
III - a participação na gestão de processos educativos e na organização 
e funcionamento de sistemas e instituições de ensino (DCNP, 2006). 

 

A gestão educacional fica entendida em uma perspectiva 

democrática, que integra as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e 

de processos educativos escolares e não-escolares, especialmente no que se refere 

ao planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à avaliação 

de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, formulação, 

implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais 

na área de educação (Parecer CNE/CP n. 05/2.005, p. 8).  

De acordo DCNP 2006, o curso de pedagogia deve proporcionar que 

todos os formados possam trabalhar em todas as áreas em que serão previstos 

conhecimentos pedagógicos, desde a Educação Infantil até cursos de educação 

profissional. E todos os estudantes de pedagogia devem trabalhar com um repertório 

de informações e habilidades compostas por pluralidade de conhecimentos teóricos 

e práticos.  

Nota-se que as diversas mudanças no curso de pedagogia pouco 

contribuiram até o momento para a formação da identidade do pedagogo como 

coordenador do trabalho pedagógico, mesmo as DCNP 2006, na tentativa de 

superação da fragmentação da atuação e formação do pedagogo, tem provocado 

dificuldade, já que a formação generalista poderá desencaderar em uma formação 

inadequada, que pouca contribuição trará para a profissão ou para melhoria da 

qualidade da educação (Lopes, Bianchinni, e Silva, 2014). 

Saviani (2008) aponta que os resultados finais dessas mudanças, 

referindo-se às mudanças que foram trazidas pela LDB, não foram satisfatórios, e 

que a proposta de 2006 melhorou pouco as dicotomias. Para Saviani (2008), uma 
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das satisfações foi que, a partir da proposta de 2006, ocorreram algumas discussões 

sobre o assunto, visto que no contexto social anterior não se era admitido que 

houvesse essas organizações e discussões.  

Libâneo e Pimenta (1999), assim como Saviani, negavam as novas 

reformas curriculares do curso de pedagogia, alegando que não há como fazer uma 

reforma em cima da antiga estrutura, afirmando que, a partir desse movimento, é 

impossível ter uma educação de qualidade.  

Saviani (2008), por sua vez, afirmou que era necessário um tempo 

bem maior do que o destinado para a formação de pedagogos, visto que estudar 

sobre educação é tão ou até mais importante que cuidar da saúde. Porém, temos o 

problema da desvalorização social da profissão, na orientação da política 

educacional, que busca reduzir o tempo de formação, e as limitações orçamentárias 

decorrentes da visão produtivista, sempre empenhada na redução de custos e 

investimentos na educação. Sem reverter essa situação, o curso nunca terá o lugar 

de destaque que lhe cabe na sociedade e assim sempre carregará a marca da 

precariedade. 

A DCNP 2006 determinou que todos os estudantes de pedagogia 

trabalhem com um repertório de informações e habilidades compostas por 

pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, para que assim eles estejam 

preparados para lidar com diversas situações que encontram em meio à escola, 

visto que os pedagogos têm várias funções na escola, tendo que se aprofundar em 

diversos assuntos em busca de conhecê-los. Pimenta (2000, p. 107), a partir disso, 

afirma que “em nenhum momento, no âmbito da legislação, estruturou-se um curso 

destinado especificamente a formar o investigador, o pensador das questões da 

educação em geral e do ensino em particular”. 

Dessa forma, podemos notar que, com o decorrer do tempo, o curso 

de pedagogia não construiu sua identidade e, portanto, tem sua credibilidade e 

importância questionadas diante dos demais cursos superiores. Na sociedade, 

muitos consideram a pedagogia um curso técnico de educação, em que a sua 

função é formar alguém que possa “cuidar” de crianças e ensinar regras básicas na 

alfabetização. Inclusive a formação do coordenador pedagógico é colocada em 

segundo plano, reconhecida também pelos formadores como uma atuação 

burocrática.    
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3 DEMOCRACIA E  PODER 

 

De acordo com Paro (2007, p.1), a educação é normalmente 

associada ao ensino ou ao campo de valores e das condutas, em que se dá a 

formação moral e dos bons costumes, dessa forma o ensino é dado como a 

passagem de conhecimentos e informações, contidos nas disciplinas teóricas ou nas 

ciências que, de modo geral, são úteis para a vida ou para o exercício de uma 

ocupação. Sendo assim, a primeira se forma na família e a segunda na escola. 

  Acredita-se que a educação (ou o ensino) é a simples passagem de 

conhecimentos e informações de quem sabe para quem não sabe, mesmo quando 

se trata de desenvolvimento de condutas e de aquisição de valores. 

 

Nesse processo, o mais importante é o conteúdo a ser transmitido, 
aparecendo o educador como simples provedor dos conhecimentos e 
informações e o educando como simples receptáculo desse conteúdo. O 
que conta é o conteúdo, que pode ser mais ou menos rico, dependendo 
de sua quantidade e qualidade. (PARO, 2007, p.1). 

         

   Sendo assim, na perspectiva tradicional de educação, o educador 

acaba, por fim, sendo um mero explicador de conteúdo. Mas, para pensarmos no 

homem como o objetivo da educação, exige-se, antes de tudo, ter clareza a respeito 

de sua especificidade histórica, e essa consideração do homem como ser histórico 

implica necessariamente considerá-lo como ser social e, mais do que isso, como ser 

político. 

 

O político em seu sentido mais amplo, significa, portanto, a produção da 
convivência entre pessoas e grupos. Essa convivência, como sabemos, 
pode ser produzida, basicamente, de duas formas: pela dominação — 
quando uma das partes (grupos ou pessoas) reduz ou anula a 
subjetividade da outra, tomando-a como objeto — ou pelo diálogo — 
quando há a troca de impressões, a contraposição de interesses e de 
vontades, mas com a predominância da aceitação mútua e da 
negociação, ou seja, quando a convivência se faz com a afirmação da 
subjetividade de ambas as partes envolvidas. Neste último caso dá-se a 
democracia, em seu sentido mais amplo, de convivência pacífica e livre 
entre pessoas e grupos que se afirmam como sujeitos. (PARO, 2007, 
p.3). 

 

Desse modo, para a educação, a principal implicação dessa 

condição política do humano diz respeito ao tipo de sociedade que se tem em mente 

em termos políticos e, por conseguinte, ao tipo de homem político que se pretende 
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formar. 

Segundo Paro (2007), o poder pode ser considerado como “a 

capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos”, podendo referir-se tanto 

a fenômenos e condições naturais quanto a pessoas e grupos humanos. A este 

respeito, o poder pode ser visto sob duas perspectivas: o poder como capacidade de 

agir sobre as questões do dia-a-dia e o poder como capacidade de determinar o 

comportamento de outros. 

Sendo assim, “o poder político pertence à categoria do poder do 

homem sobre outro homem, não à do poder do homem sobre a natureza.” (BOBBIO 

apud PARO, 1991, p. 955). Desse modo, podemos inferir que a relação de poder 

está ligada a uma relação em que a divisão social do trabalho é inerente a toda 

sociedade humana, ou seja, existe o poder de estabelecer relações entre pessoas, 

conferindo ao seu proprietário essa condição.  

 

Verifica-se, desse modo, que é a propriedade de uma coisa (o dinheiro 
enquanto capital) que dá a uma pessoa o poder de “aparecer na forma 
de um capitalista e manter relações de produção concretas com outras 
pessoas (RUBIN, 1980, p. 35). Por isso, está certo John Holloway ao 
afirmar que, “na sociedade capitalista, o sujeito não é capitalista. Não é 
o capitalista quem toma as decisões, quem dá forma ao que se faz. O 
sujeito é o valor. O sujeito é o capital, o valor acumulado. Aquilo que o 
capitalista ‘possui’, o capital, deixou de lado os capitalistas. Eles são 
capitalistas só na média em que são serventes fiéis do capital”. 
(HOLLOWAY, 2003, p. 57). 

 

De acordo com Paro (2007), tanto o exercício do poder quanto sua 

estabilização e sua institucionalização dependem em boa medida do julgamento que 

dele fazem as pessoas e grupos subordinados ao poder, ou seja, a efetividade do 

exercício do poder depende também das expectativas e percepções que se têm com 

respeito a ele.  

Paro (2007) convida à reflexão sobre o conceito de autoridade, que 

é geralmente utilizado de modo impreciso e vago, muitas vezes empregado como 

simples sinônimo de poder. 

 

[...] à autoridade [...] como poder estável, continuativo no tempo, a que 
os subordinados prestam, pelo menos dentro de certos limites, uma 
obediência incondicional, constitui um dos fenômenos sociais mais 
difusos e relevantes que pode encontrar o cientista social. Praticamente 
todas as relações de poder mais duráveis e importantes são, em maior 
ou menor grau, relações de autoridade: o poder dos pais sobre os filhos 
na família, o do mestre sobre os alunos na escola, o poder do chefe de 
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uma igreja sobre os fiéis, o poder de um empresário sobre os 
trabalhadores, o de um chefe militar sobre os soldados, o poder do 
Governo sobre os cidadãos de um Estado [...]. (PARO apud STOPPINO, 
1991a, p. 89). 

 

Considerando as afirmações de Paro (2007), há três tipos de poder: 

a coerção, a manipulação e a persuasão. Na coerção, há claramente um conflito de 

interesses entre quem detém o poder e quem é objeto dele, um exemplo de quando 

isso acontece é quando um indivíduo, para evitar a fome e a miséria sua e de sua 

família, aceita fazer, mediante remuneração, um trabalho que ele considera indigno 

e contra seus princípios.  

Na manipulação, a conflitualidade encontra-se presente, mas de 

forma potencial, mesmo sem o uso da coerção, aquele que exerce o poder provoca 

o comportamento do outro, ocultando ou camuflando seu verdadeiro interesse. Um 

exemplo desta é quando os meios utilizados se referem, especialmente, ao controle 

e uso enganoso da informação (distorcendo os fatos, divulgando informações falsas, 

ocultando dados e informações, submetendo à propaganda enganosa, ao 

doutrinamento etc) ou mesmo à manipulação psicológica, pela qual se explora o 

inconsciente dos indivíduos, dirigindo seu comportamento sem que estes tenham 

consciência do fato. 

Já na persuasão, supõe-se a completa ausência de conflito na 

relação de poder, um exemplo é a típica relação que denominamos de democrática, 

na medida em que há a produção da convivência entre sujeitos que se afirmam 

como tais. “Impor sua própria opinião” não parece próprio de quem deseja persuadir, 

mas de quem tem o poder de “impor”. A persuasão deve supor o diálogo em que 

ambos os atores podem exercer sua condição de sujeito. Persuadir é correr o risco 

de não persuadir. 

Segundo Paro (2007), todo processo educativo envolve, pois, uma 

relação de poder em seu conceito mais geral, seja em estado potencial, seja em 

estado atual. Em princípio, essa relação pode dar-se tanto como poder-sobre quanto 

como poder-fazer. 

O poder existe e é exercido tanto por parte do educador quanto do 

educando, e se dá, como já mencionado, tanto como “capacidade de agir sobre as 

coisas” quanto como “capacidade de determinar o comportamento de outros”. Dessa 

forma, o poder do educador ou do professor se manifesta em ambos os sentidos: 
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como capacidade de agir e como capacidade de mudar comportamentos de outros. 

 

O professor aprende enquanto ensina e se engrandece e se fortalece 
em seus atributos intelectuais, tornando-se mais poderoso à medida que 
enriquece sua personalidade. No entanto, o mais importante para o 
tema do ensino é precisamente sua capacidade de influir no 
comportamento de outros. E esse poder é de uma importância tão 
fundamental em termos sociais que o educador não apenas modifica o 
comportamento do educando ou do aluno, mas constitui a própria 
mediação para a modificação, ou melhor, a construção de sua 
personalidade. O homem nasce com potencialidades infinitas para fazer-
se humano-histórico, apreendendo a cultura disponível e formando sua 
personalidade, mas ele não faz isso naturalmente. É preciso a 
intervenção do educador. Este é seu poder: a capacidade de levar 
indivíduos a se fazerem seres dotados de historicidade. (PARO, 2007, 
p.12). 

 

O poder no  processo pedagógico, se democrático, na perspectiva 

de Paro (2007), se realizado pelo diálogo, como entendemos, a educação tem como 

peculiaridade o caráter de incerteza. Dessa forma, a educação é sempre uma 

possibilidade, e não uma certeza. Assim, o professor, no exercício de seu poder de 

educar, produz no aluno, não diretamente o aprender, mas sua mediação: o querer 

aprender. 

Ainda para Paro (2007), o professor só exerce, de fato, seu poder, 

só se faz efetivamente educador, só se faz competente em sua profissão, isto é, só 

cumpre sua função social de construir personalidades humano-históricas, quando, 

por uma relação de risco, isto é, pela persuasão, logra construir em seu aluno um 

valor que permeia todo seu aprendizado: o desejo de aprender. E, desse modo, o 

aluno passa a construir, a trilhar seu próprio caminho na educação. 

De acordo com Souza (2009), a gestão escolar se caracteriza como 

um fenômeno fundamentalmente político, assim, também, como processos de 

disputa e de dominação. Ela deveria ser pautada nos princípios e métodos 

democráticos e legais. O poder é de quem torna a gestão um processo político, bem 

como pontua Souza (2009, p.125): 

 

Essa questão diz respeito à compreensão da natureza política da gestão 
escolar, pois se a política na escola representa operar a disputa com 
(grupos de) pessoas rivais em relação a diferentes compreensões, na 
busca pelo controle sobre a própria escola, então teremos a 
aproximação entre ação política e poder no sentido weberiano; mas, se 
a política na escola reconhece que o poder em questão decorre de um 
contrato firmado entre as pessoas que compõem essa instituição, e 
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considera que o diálogo entre esses sujeitos é precondição para a sua 
operação, assim se terá uma ação política talvez mais democrática.  

 

Mesmo que a política somente exista onde há poder em questão, a 

forma que se lida com ele pode ser mais ou menos democrática. Os conselhos 

escolares, as votações para escolhas de dirigentes ou outras formas que podem ser 

indicadas como gestão democrática não representam em essência a democracia. Se 

os indivíduos que compõem essas instituições não pautarem suas ações pelo 

diálogo e pela alteridade, pouco restará de democrático nessas ações coletivas. 

Diante disso, a busca da força do argumento parece ser a alternativa (SOUZA apud 

HABERMAS, 1990).  

A gestão democrática, de acordo com Souza (2009), é 

compreendida como um processo político no qual as pessoas que atuam nas/sobre 

as escolas identificam problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, 

acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao 

desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles problemas. 

Ainda segundo Souza (2009), essa posição possibilita uma 

participação mais ativa da comunidade escolar, em que a gestão da escola pública 

pode ser entendida como um processo democrático, tendo a democracia como 

princípio, visto que essa escola é financiada por todos e para todos, porém sabemos 

que essas ideias não estão inseridas na realidade da gestão da escola pública, mas, 

se tomamos o conceito como hipótese ou como matriz a ser cotejada com a 

realidade, sua amplitude democrática pode nos ser bastante útil na observação do 

fenômeno. 

A escola se faz como um ato histórico, onde se tem as 

características do antigo, mas que vai sendo renovada diariamente através dos 

pensamentos novos. Entretanto, muitas vezes as pessoas que participam  da escola  

agem sobre a tradição, ações enraizadas nas instituições escolares, nesse caso, a 

autoridade define o correto e o incorreto, fazendo assim que os demais sejam 

tratados com submissão e atitudes de subversão. 

Souza (2009) afirma que os mecanismos da organização escolar 

presentes nas suas esferas pedagógica, administrativa e institucional buscam uma 

igualdade formal, considerando, no sentido mais clássico, a igualdade de direitos 

presente na maioria das constituições do mundo ocidental. Com esse movimento, 
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mesmo discursando muitas vezes em favor das diferenças individuais, a escola 

regulamenta e legitima a desigualdade social, tratando aqueles que nunca terão 

chance como sujeitos para os quais é necessário dar esperança. 

A democracia se faz para a superação da desigualdade social, 

planejada no coletivo para o coletivo, e não do individual para o coletivo, sendo, 

assim, uma expressão de grupos. 

De acordo com Souza (2009), a democracia nasceu com a intenção 

de derrotar o poder oligárquico, dessa forma, a democracia não é ausente nas elites, 

pelo contrário, ela se faz presente, visto que é a elite que vive em disputa pelo 

poder, pela legitimidade do voto, além de ter o objetivo de se dar a educação 

política, cujo intuito era a educação para a cidadania. Prometia-se, então, que 

conforme houvesse a participação da população, esta participaria da vida política e, 

consequentemente, mais se teria educação sobre o direito e interesse do indivíduo. 

 Se a democracia prometia ampliar a participação do cidadão na vida 

pública, aqui entendida como as ações do governo, atualmente talvez se tratasse da 

democracia se preocupar menos com a quantidade de situações em que a 

população vota e mais com os locais nos quais isso é possível, ou seja, a 

democracia não ocupou outros espaços da vida social que não o poder público. 

  
É preciso cessar de opor, retoricamente, o poder da maioria aos direitos 
das minorias. Não existe democracia se esses dois elementos não 
forem respeitados. A democracia é o regime em que a maioria 
reconhece os direitos das minorias porque aceita que a maioria de hoje 
venha a se tornar a minoria no dia de amanhã e ficar submetida a uma 
lei que representará interesses diferentes dos seus, mas não lhe 
recusará o exercício de seus direitos fundamentais. (TOURAINE, 1996, 
p. 29 apud SOUZA, 2009, p.132). 

 

Parece que, a partir da participação, teremos uma democracia para 

todos, igualitariamente, sendo assim, temos que trabalhar acerca da educação 

política, a fim de centralizar nos sujeitos a ideia de participar. 

Para Souza (2009), participação na vida política é elemento 

importante, que se aprende na prática democrática, seja na gestão da escola, da 

cidade ou do país. “Participação é hoje uma palavra-chave onipresente nos 

discursos político, normativo e pedagógico” (LIMA, 2001, p.69 apud SOUZA, 2009, 

p.133). 

Podemos observar no interior das instituições escolares que 



27 

 

estamos vivenciando um momento em que os sujeitos (familiares, pais, alunos, 

professores) querem participar da instituição, mas o questionamento é: como se faz 

essa participação? 

De acordo com Souza (2009), podemos afirmar que implica 

identificar problemas, acompanhar ações, controlar e fiscalizar, avaliar resultados. 

Se trata de democratizar a gestão (da escola) pública, e isso pressupõe a ampliação 

da participação das pessoas nessa gestão, isso significa que a participação não 

pode se resumir aos processos de tomada de decisões. Nesse sentido, a 

participação democrática pressupõe uma ação reguladora, fiscalizadora, avaliadora, 

além de decisória sobre os rumos da vida política e social das instituições 

(escolares) e da sociedade. 

De acordo com Oliveira (2009), democracia pressupõe uma 

possibilidade de participação do conjunto dos membros da sociedade em todos os 

processos decisórios que dizem respeito à sua vida cotidiana, sejam eles vinculados 

ao poder do Estado ou a processos interativos cotidianos, ou seja, em casa, na 

escola, no bairro, etc. De acordo com Oliveira (2009, p.2), [...] ”precisamos levar em 

consideração o conjunto das relações e práticas sociais desenvolvidas em todas as 

instâncias de inserção dos seus membros nesta mesma sociedade”. 

A igualdade pretendida é a de possibilidades de se escolher um 

caminho de vida próprio, de poder ser respeitado nessas escolhas e de poder se 

viver de modo digno e satisfatório em qualquer alternativa, de acordo com as 

próprias aptidões, pertencimentos, desejos e valores. Concebendo-se a igualdade 

desse modo, não se pode aceitar a modelização da vida e o cerceamento da 

liberdade de escolha vividos nos regimes comunistas, nem as desigualdades nas 

oportunidades e direitos das sociedades capitalistas atuais, e nem, finalmente, a 

valorização excessiva de determinadas escolhas e talentos em detrimento da 

validade de outros.  

Seja pela substituição da igualdade pela mesmidade, seja pela 

legitimação das desigualdades como uma consequência 'quase natural' das 

diferenças, os dois sistemas se afastam, cada um a sua maneira, da construção de 

uma sociedade igualitária e democrática.  

Oliveira (2009) acredita que, apesar da validade democrática 

inerente à abolição da propriedade privada dos meios de produção, bem como ao 

sufrágio universal, nem um, nem outro são suficientes para que se possa considerar 
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uma determinada sociedade democrática, até porque, no mínimo, existem outras 

relações e outros mecanismos de dominação que não são imediatamente 

econômicos ou políticos (estatais).  

 

O sistema é, desse modo, legitimado aprioristicamente, como sendo a 
essência da própria democracia, sem que se discuta nem os problemas 
de efetivação evidenciados pela realidade, nem as consequências 
sociais de sua realização formal. A difusão e a aceitação quase 
consensual desta ideia, concebida como fundamental para a proteção 
do "Estado de Direito" envia os críticos da fórmula a uma posição de 
"inimigos da democracia", o que torna ainda mais difícil a tentativa de 
questionamento de alguns dos seus absurdos. Em poucas palavras, 
esquecem-se que a dominação pode ser legitimada, eleitoralmente, 
mesmo que seja uma dominação da maioria sobre a minoria - o que, 
com frequência é confundido com democracia. (OLIVEIRA, 2009, p.6). 

 

Assim, a legitimidade pode servir para a dominação. Dessa forma, 

os discursos aos direitos individuais têm servido aos privilégios dos poderosos, 

prejudicando a democratização da sociedade. 

A ideia de liberdade sempre caminhou ao lado da democracia. E é 

para obter liberdade que os indivíduos sempre enfrentaram e continuam enfrentando 

os sistemas de dominação. 

Para se obter um avanço social, nesse momento, o caminho que 

temos é a democracia, e para isso é necessário o envolvimento de todos que 

estejam em busca de melhorias políticas de qualquer âmbito da sociedade, 

desenvolvendo, assim, a consciência de autonomia dos diversos grupos sociais. 

 

É, portanto, por meio da democratização do conjunto das relações 
sociais e das práticas sociais desenvolvidas nas instituições da 
sociedade - o que requer práticas sociais e políticas cotidianas 
diversificadas - que podemos contribuir para a construção da 
democracia social, ou seja, de uma democracia que ultrapasse a esfera 
do Estado e se instale no coração da vida social cotidiana. (OlIVEIRA, 
2009, p.9). 

 

A escola é uma instituição que possui possibilidade para a produção 

de debates abertos em todas as esferas ali existentes, proporcionando a ruptura 

com o processo de dominação. Trazendo, desse modo, a necessidade de ampliação 

do processo de participação, consequentemente, o de democratização, 

transformando, então, as práticas sociais. 

De acordo com as DCNP, o pedagogo na escola tem a função de 
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planejar, coordenar, executar e avaliar as ações que envolvem as ações escolares. 

O pedagogo precisa, ainda, conhecer a comunidade escolar e envolvê-la, buscando 

a participação da comunidade, visto que é por meio dela que se dá a socialização e 

a humanização do indivíduo, que é o eixo central da instituição escolar. Além disso, 

é a partir da participação da comunidade na gestão escolar que se tem um conceito 

de coletividade participativa e, assim, uma escola democrática. Enquanto pensamos 

que estamos apenas humanizando alunos, estamos nos humanizando ao cumprir o 

papel de humanizar o indivíduo. 

Podemos afirmar que a docência e as atividades que envolvem o 

apoio escolar são, para o pedagogo, uma ação educativa que tem como eixo central 

a função de humanizar o estudante, que procura possibilitar a esse sujeito 

conhecimentos científicos, culturais. Além de valores éticos e estéticos, devem ser 

construídas relações sociais étnico-raciais produtivas.  

A sociabilidade entre os sujeitos parte da comunidade, dessa 

maneira, pode se dizer que esse processo de educabilidade humana não é apenas 

científico, ele cerca todos os âmbitos da cultura em que o indivíduo está inserido. 

Sendo assim, o pedagogo tem o dever de ser um filósofo que traga conceitos 

adequados, um artista que seja afetado e sensibilizado pelo meio em que está 

inserido, um cientista que traga métodos para lidar com as situações vivenciadas na 

escola e ainda precisa estar sempre inteirado com o que acontece com o aluno e 

como foi construído o processo de humanização, para descobrir qual será o melhor 

método para lidar com o sujeito (SEVERINO, 2005). 

O artigo 14 da LDB estabelece o poder escolar descentralizado, 

tendo o projeto pedagógico e a participação da comunidade escolar como eixos 

norteadores do trabalho da gestão escolar, nesse caso, entendendo a coordenação 

pedagógica como atividade integrante da gestão. Esses eixos constituem-se 

também partes centrais dessa atividade:  

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na Educação Básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. (LDBE, 1996). 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a coordenação do trabalho 
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pedagógico é um exercício de poder que se centra na ação educativa de colaborar 

no processo de humanizar do educando, que objetiva possibilitar aos sujeitos 

envolvidos no processo educativo acesso aos conhecimentos científicos, culturais, 

além de valores éticos e estéticos, construídos em relações sociais. A coordenação 

é então compreendida como ações voltadas à participação da comunidade escolar, 

em que o poder não é centralizado, mas sim democrático, no sentido de possibilitar 

a participação efetiva da comunidade escolar na construção de uma gestão escolar 

humanizadora.  
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4 A COMUNIDADE ESCOLAR COMO EIXO DE ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Para que possamos entender melhor sobre a formação do 

pedagogo, para apoio escolar, fizemos uma pesquisa entendida como “A identidade 

do pedagogo como coordenação do trabalho pedagógico escolar”, prevista nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia de 2006 – DCNP 2006, 

vinculado a LDB 9.394/96, que estabelece, através do art. 14, a gestão democrática 

com exercício do poder na escola. O parecer CNE/CP n. 05/2.005 também 

apresenta a democracia como princípio norteador do trabalho escolar. Nessa 

perspectiva, a democracia é o princípio que orienta o exercício do poder na 

organização do trabalho pedagógico, tendo como eixos o projeto pedagógico escolar 

e a participação da comunidade.   

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de agosto a 

dezembro de 2013, durante o Evento “I Jornada: A identidade do pedagogo como 

coordenador do trabalho pedagógico escolar”, registrado sob o n. 830 na 

Universidade Estadual de Londrina- UEL e vinculado ao projeto de pesquisa 8308 e 

ao projeto de extensão nº 01836. Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de 

pesquisa com seres humanos da Universidade Estadual de Londrina, que obteve 

parecer favorável sob nº 988.848.   

Foram distribuídos 56 questionários para 56 coordenadores 

pedagógicos que exercem a função em escolas públicas e municipais da cidade de 

Londrina. O objetivo foi conhecer quais são os conceitos sobre poder, trabalho 

pedagógico e comunidade escolar presentes no cotidiano escolar. Os participantes 

responderam as seguintes questões: 1-Conceitue trabalho pedagógico escolar; 2-

Destaque dois eixos principais do trabalho pedagógico escolar e justifique; 3- Você 

considera importante a participação da comunidade na escola?; 4- O que é 

participar? A participação é um eixo da organização do trabalho pedagógico? Por 

quê?; 5- Há relações de poder na organização do trabalho pedagógico escolar? 

Exemplifique.  

Adotamos como procedimento metodológico a análise qualitativa 

dos dados. Diante do expressivo número de respostas coletadas, optamos em 

apresentar um resultado parcial das informações coletadas, que continuará a ser 

analisada em trabalhos futuros. Assim, selecionamos para esta produção, a análise 
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das questões um e dois.  

4.1 RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

   Sobre os resultados da questão 1 (Conceitue trabalho pedagógico 

escolar):  

Gráfico 1– Conceito de trabalho pedagógico 

 

 

Entre os participantes, 30 responderam essa questão, 11 respostas 

apontaram o conceito de trabalho pedagógico como um conjunto de métodos e 

técnicas intencionalmente planejados, tendo como objetivo a aprendizagem do 

aluno. Entre as 11 respostas que compõem esse grupo de entrevistados, destaco: 

  

Entende-se por trabalho pedagógico escolar todo trabalho cujas bases 
estejam, de alguma forma, relacionadas ao ensino e aprendizagem, 
evidenciando, portanto, métodos, técnicas, avaliação intencionalmente 
planejadas e tendo em vista o alcance de objetivos relativos à produção 
de conhecimentos. O trabalho pedagógico pode ser realizado por 
sujeitos que não são licenciados ou não estão na condição de 
professores. (Participante nº 3 /Coordenadora do trabalho pedagógico).  

 

Entre as quatro respostas dos participantes que apontaram ser um 

conjunto de atividades que objetiva promover educação de qualidade, destaco: 

 

O trabalho pedagógico escolar é voltado a atender a perspectiva da 
qualidade do ensino e aprendizagem envolvendo alunos, professores, 
pais e funcionários, sendo organizado pelo professor pedagogo a partir 
do projeto pedagógico da escola. (Participante nº 5/Coordenador do 
trabalho pedagógico). 
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Entre as respostas, 15 participantes afirmaram que o trabalho exige 

o comprometimento e a interação de pessoas envolvidas nesse contexto: 

professores, pedagogos, gestores, alunos e comunidade escolar e, ainda, que o 

trabalho pedagógico escolar deve partir da análise de problematizações, visando à 

conscientização de valores humanos, a vivência constantemente recriada de 

conteúdos culturais e buscando formas de interação social.  

 

O trabalho pedagógico consiste na participação de toda a equipe 
escolar, com a pretensão de aproximar à prática pedagógica a realidade 
da escola. De modo que ao planejar o cotidiano escolar facilitará a 
todos, aos quais os desenvolvimentos se direcionará a problematização 
dos acontecimentos, como o objetivo de sanar as deficiências ali 
existentes. E assim, com a contribuição de todos, será mais eficiente a 
estruturação do projeto político pedagógico, o planejamento de 
professores, e os conceitos que envolvem o professor e seu 
planejamento diário, entre outras ações subsidiais. (Participante 
nº1/Coordenador do trabalho pedagógico). 
 

Através da participação de toda a equipe e comunidade escolar no 

planejamento diário da escola,  há maiores possibilidades de uma prática 

democrática dentro da instituição escolar. 

Seguindo esse preceito, Paro (2007, p.18) afirma que “Se a prática 

democrática deve envolver a instituição escolar por inteiro, é certo que a 

organização da escola deve ser de modo a favorecer tal prática democrática, 

possibilitando a participação de todos nas tomadas de decisões”. 

Em relação a poder e democracia, os participantes não 

estabeleceram relações da atividade de coordenação. Os conceitos mais próximos 

foram dos participantes que afirmaram a interação e o comprometimento, no 

entanto, não os fundamentaram na democracia, expressa na legislação. Destaco: “O 

trabalho pedagógico escolar visa a auxiliar os docentes quanto a sua prática, 

procurando sanar dúvidas, buscar novas metodologias, atividades, enfim, contribuir 

satisfatoriamente para o desenvolvimento pedagógico da instituição”. (Participante 

nº4 /Coordenador do trabalho pedagógico).  

A escola deve buscar ter como fim métodos que alcancem uma 

forma coerente, que realmente envolva o aluno em meio ao aprendizado. Desse 

modo, o pedagogo deve fazer a organização do trabalho pedagógico junto aos 

professores e alunos, com o intuito de trazer métodos e atividades que contemplam 

as necessidades dos alunos. De acordo com Paro (2007), os métodos que serão 
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utilizados pela instituição com seus alunos devem ser coerentes ao seu fim.  

Sobre os resultados da questão 2 (Destaque dois eixos principais do 

trabalho pedagógico escolar e justifique):  

 

Gráfico 2 – Eixos do trabalho pedagógico 

 

 

Foram obtidas 29 respostas nessa questão, em que 13 responderam 

que o eixo principal do trabalho pedagógico é a Gestão democrática/Trabalho 

coletivo. Destaco:  

 

Eixo Projeto Político Pedagógico: direciona o plano de ações coletivas 
que deverão nortear a prática pedagógica de cada ambiente escolar. 
Eixo gestão democrática: todos participam, o pedagogo coordena essa 
interação. Professores, funcionários, pais e gestores fazem parte desse 
trabalho coletivo. (Participante nº10/Coordenadora do trabalho 
pedagógico). 
 

De acordo com o Art. 14 da LDB, é atividade do pedagogo colaborar 

na efetivação da gestão democrática, por meio da participação da comunidade 

escolar na elaboração do PP e nos conselhos escolares. 

 

Assim, se é a partir de práticas democráticas que se forjam verdadeiros 
cidadãos, parece não haver dúvida de que, para formar pessoas que 
contribuam com seu esforço para uma sociedade mais justa e mais livre, 
é preciso envidar todos os esforços para que se tenha uma prática 
escolar condizente com esses ideais. (PARO, p. 17, 2007). 

 

Para Paro (2007), é a partir das práticas escolares que se formam 
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verdadeiros cidadãos. Ou seja, a partir das práticas democráticas escolares, como 

por exemplo a elaboração de um Projeto Pedagógico feito coletivamente com  a 

comunidade escolar, podemos criar maiores possibilidades para a gestão de 

qualidade, assim, atingindo o objetivo, que seria a formação de uma sociedade mais 

justa e mais livre. 

Entre os participantes, 4 responderam que o Currículo é o eixo 

norteador do trabalho pedagógico. Esses participantes justificaram que o currículo 

norteia o trabalho do professor e a aprendizagem do aluno.  

 
Um dos eixos principais no trabalho pedagógico é o currículo e o outro é 
o calendário escolar. O Currículo norteia o trabalho do professor e a 
aprendizagem do aluno, e o calendário escolar organiza o currículo 
durante o ano, garantindo os 200 dias letivos aos alunos, as práticas 
pedagógicas, os eventos culturais, reuniões, dentre outras atividades 
realizadas na escola. (Participante nº6/Coordenador do trabalho 
pedagógico). 

 

O entendimento do currículo como elemento central da organização 

do trabalho pedagógico é válido, até porque de fato é, no entanto destaco o 

entendimento de currículo do participante, como sendo um elemento burocrático do 

processo educativo, centrado em uma visão tradicional de currículo. 

A organização do trabalho pedagógico deve centrar no currículo, 

desde que entendido como cultura curricular, em que o processo de ensino e 

aprendizagem é compreendido pelo seu contexto social, pedagógico e cultural em 

que é construído. Inclusive como construção coletiva, retomando APPLE (1989). 

Nove participantes responderam Projeto Pedagógico. Em destaque, 

uma das respostas: 

 

Projeto Político Pedagógico: é a construção da realidade escolar. 
Orienta atitudes, posturas e práticas que se desenvolvem no ambiente 
escolar. Permite conhecer e refletir sobre a realidade, avaliando-a para 
propor novas formas de agir e intervir na cultura escolar para atender as 
necessidades individuais e coletivas que o contexto escolar agrega. 
Assim, o PP é um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações 
do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando as 
exigências legais do sistema educacional, bem como as necessidades e 
expectativas da comunidade escolar. Segundo Luckesi (2004, p.33), o 
PP constrói o perfil da “escola que queremos”. Revela o modo de pensar 
e agir dos atores que participam da sua elaboração, expressa a cultura 
da escola e, ao mesmo tempo, contribui para transformá-la. (Participante 
nº17/Coordenadora do trabalho pedagógico). 
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Nos questionários, havia 3 pedagogas que responderam que é a 

organização dos conteúdos e métodos avaliativos. Nessa questão, a democracia foi 

entendida como eixo do trabalho. Destaquei a seguinte resposta: 

 

Gestão Participativa: discutir no coletivo com a comunidade escolar as 
ações que envolvem o trabalho pedagógico. É no coletivo, e não de 
forma hierárquica, que o coletivo deve tratar do trabalho pedagógico 
escolar. 
Avaliação: a forma como a avaliação é considerada na escola permite 
perceber a intencionalidade educativa e a concepção de educação, de 
como é o currículo da escola. Penso que a forma como a avaliação é 
aplicada revela-se muito do trabalho desenvolvido na escola. 
(Participante nº8/Coordenador do trabalho pedagógico). 

 

A participação da comunidade na vida escolar precisa levar uma 

mobilização para tomada de consciência e não como prestação de serviço. Assim, 

estaremos cientes de que a gestão e a pesquisa são um alargamento da docência e 

uma completa a outra, desse modo podemos afirmar que a organização escolar traz 

como eixo a docência que nos leva à pesquisa, e assim à gestão.  

Segundo Oliveira (2009), não é apenas um sistema social 

organizado em que o governante é eleito pelo voto, um sistema democrático requer 

o envolvimento da comunidade nos processos decisórios, que dizem a respeito ao 

Estado ou a sua vida cotidiana, ou seja, em casa, na escola, no bairro etc.  E, por 

conseguinte, participar e representar possuem, implicitamente, o poder como 

princípio do sujeito e da comunidade, ou seja, há uma relação constante entre o 

poder e a democracia, o poder faz parte das ações políticas e da democracia.  

Souza (2009) afirma que o poder torna a gestão um processo 

político na perspectiva de uma gestão democrática, o poder decorre de um contrato 

entre essas pessoas que compõem essa instituição e admite o diálogo como uma 

precondição para a sua operação, e assim se terá uma ação política mais 

democrática. Essas considerações aproximam-se do conceito de poder como 

exercício de serviço à comunidade (DUSSEL, 2006).   

Nesse viés, a coordenação pedagógica de uma escola democrática 

concretiza-se como serviço à comunidade, rica por espaços de participação e 

diálogo, e o projeto pedagógico torna-se expressão do diálogo. 

No entanto, Souza (2009) afirma que, ao contrário, no cotidiano 

escolar, muitas vezes o poder na gestão escolar refere-se a sua forma política, 
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aponta a existência de disputas de grupos que têm vertentes de pensamentos 

opostos e que buscam controlar a escola a partir apenas de suas concepções, sem 

possibilitar voz e vontade à comunidade.   

De acordo com Severino (2005), o processo de educabilidade tem 

como função a interação entre as pessoas, desse modo, humanizando o indivíduo a 

partir da formação da personalidade integral e a formação social do indivíduo. Esta 

formação tem o âmbito de trazer o coletivo para a vida social do indivíduo, buscando 

trazer valores para vida do sujeito a partir de três elementos: o sujeito, o objeto e a 

cultura. A sociabilidade entre os sujeitos parte da comunidade, dessa forma, pode se 

dizer que esse processo de educabilidade humana não é só cientifico, ele cerca 

todos os âmbitos da cultura em que o indivíduo está inserido.  

A escola pode tornar-se uma instituição que efetivamente colabore 

no processo de socialização do indivíduo, possibilitando a ele um conhecimento 

elaborado. Segundo Gallo (2005), temos que olhar a ciência, mergulhar no caos, 

sempre os deixando em diálogo para trazer um pensamento novo.  

A expressão da comunidade escolar deveria estar presente no 

projeto pedagógico, visto que ele é a ideologia que você quer atingir na escola, lócus 

de respostas para a coordenação do trabalho pedagógico no sentido da 

humanização, já que é através do processo de educabilidade humana que o sujeito 

é elevado à condição de pessoa.  

De acordo com Severino (2005), a pedagogia é, em seu sentido 

mais profundo, atividade de interação entre pessoas, mediante a qual umas 

interagem com outras, buscando uma intencionalidade formativa. Tal interação seria 

uma interação educativa, que busca a humanização de um com o outro. Por essas 

considerações que optamos em realizar uma pesquisa de campo com profissionais 

que atuam como coordenadores pedagógicos em escolas públicas municipais e 

estaduais da cidade de Londrina.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Logo no início da minha análise acerca do tema, pude notar a 

avalanche de mudanças por qual o curso de pedagogia passou no decorrer de sua 

história e ainda vem passando. Dessa forma, observei que a identidade do 

pedagogo ainda vem sendo formada, talvez agora possa ser o seu melhor momento, 

de construção e renovação. 

 Em meio a essa pesquisa, busquei saber qual é a participação da 

comunidade na gestão da instituição escolar pública, então propusemo-nos a 

analisar o tema com o intuito de descobrir como são as relações de poder no 

exercício da gestão escolar, e que relações estabelece com o trabalho do 

coordenador pedagógico.  

 Percebemos que a ideia de democracia pelos pedagogos, 

muitas vezes, é apenas entre a comunidade dentro da instituição escolar, e mais, 

nem mesmo essa comunidade é participativa nos processos escolares. O Projeto 

Pedagógico (PP) normalmente é elaborado apenas pelos pedagogos e diretores 

dessas instituições. Por meio dos questionários, obtivemos resultados parciais, 

predominantemente, os participantes conceituam o trabalho pedagógico como um 

conjunto de conteúdo, métodos, técnicas, como formas de organização e o 

reconhecem como elemento importante na gestão da instituição escolar. No entanto, 

os conceitos não enfatizam a coordenação como atividade a favor da democracia ou 

expressão desta, além disso, não definem como exercício representativo de poder. 

Os dados demonstram que o poder não foi mencionado pelos 

participantes, e a democracia quando expressa é entendida como instrumento, ou 

metodologia da atividade de coordenação pedagógica. A ideia de democracia e 

poder como fundamentos ou princípios inerentes dessa atividade não foi expressa, 

ela apresenta-se como estratégia de ação, expressa como interação entre pessoas. 

 A partir dos referenciais teóricos estudados e análises dos dados 

coletados por meio dessa pesquisa de campo, ainda que parcialmente, foi 

considerado que o poder é inerente à função de coordenador pedagógico, já que 

sem o poder não existe política, mas quem representa a comunidade, e portanto 

detém o poder político, deveria compreender-se como servidor da comunidade, no 

exercício desta. No entanto, esses conceitos ainda não estão presentes na 

compreensão dos educadores participantes da pesquisa, que exercem a função de 
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coordenação do trabalho pedagógico escolar.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO: 

 

1-Conceitue trabalho pedagógico escolar;  

2-Destaque dois eixos principais do trabalho pedagógico escolar e justifique.  

3- Você considera importante a participação da comunidade na escola?  

4- O que é participar? A participação é um eixo da organização do trabalho 

pedagógico? Por quê?  

5- Há relações de poder na organização do trabalho pedagógico escolar? 

Exemplifique. 


