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ALENCAR, Amanda Yuri Nishiyama de. Formação inicial para diretor escolar da 

educação Básica: Um estudo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

Trabalho de Conclusão de Curso. 2016. 60 folhas. Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Centro de Educação Comunicação e Arte. Universidade Estadual de Londrina, 2016. 

RESUMO 

O presente trabalho teve como propósito analisar como tem ocorrido a formação oferecida 

pelo Curso de Pedagogia da Universidade Estadual Londrina (UEL), no que se refere à gestão 

escolar, ou seja, a função de diretor de escola na rede básica de ensino. Sendo de cunho 

qualitativo, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, realizou-se uma 

sistematização dos conceitos relativos ao tema da gestão escolar, tomando-se como principais 

referências teóricas Libâneo (2013) e Paro (2012, 2015). Foram, também, objetos de análise o 

Decreto Lei nº 1190 de 1939, o Parecer CFE nº 252 de 1969, a Lei de Diretriz e Bases da 

Educação Nacional nº 9394 de 1996, a proposta de DCNP expressas no Parecer 5/2005, 

Parecer 3/2006, DCNP homologadas em 2006 e, sobretudo, o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do curso de Pedagogia da UEL. Desse modo, verificamos neste PPP quais e quantas são 

as disciplinas e outras atividades, com suas cargas horárias correspondentes, destinadas à 

formação desse profissional, com o intuito de averiguarmos como tem ocorrido a formação 

para gestão escolar, as possíveis fragilidades e potencialidades desta formação e, nesse 

sentido, quanto o currículo e suas atividades acadêmicas oferecem para o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento da função de diretor na escola 

básica. Para verificarmos as expectativas e percepções dos alunos em relação à formação para 

gestão escolar, aplicamos um questionário aos educandos do 4º ano do curso de Pedagogia da 

UEL. Por meio de tais análises, foi possível percebermos que o curso de Pedagogia, no que 

tange à formação do gestor escolar, tem, historicamente, se caracterizado como uma formação 

inicial na graduação que apresenta algumas limitações, principalmente decorrentes da carga 

horária reduzida que oferece nas poucas disciplinas e atividades relacionadas a essa área. 

Deste modo, acreditamos que se faz necessário e importante disponibilizar, ao longo do curso 

de Pedagogia, estudos complementares voltados para gestão escolar, bem como repensar o 

PPP do curso para que este possa contemplar, de modo mais adequado, esta área/dimensão de 

formação e, ainda, oferecer formação continuada em serviço para este profissional. 

Acreditamos que esse estudo se faz pertinente, na medida em que possibilita realizar uma 

compreensão e análise da atual formação oferecida pela Universidade, bem como colaborar 

nas reflexões necessárias para a reelaboração do projeto pedagógico, de modo que este atenda 

às demandas atuais de formação, com o objetivo de realizarmos uma educação de qualidade e 

emancipatória. 

 

Palavras-chave: Pedagogia. Gestão Escolar. Formação Inicial. Políticas Educacionais. 

Currículo. Projeto Político Pedagógico. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ALENCAR, Amanda Yuri Nishiyama de. Initial formation to school principal of the basic 

education: a study of the Pedagogy course of Universidade Estadual de Londrina. Graduation 

Final Paper. 2016. 60 pages. Graduation in Pedagogy. Centro de Educação Comunicação e 

Arte. Universidade Estadual de Londrina, 2016. 

ABSTRACT 

The present paper aimed to analyze how the academic formation offered by the Pedagogy 

course of Universidade Estadual de Londrina (UEL) has occurred, regarding to school 

management and in particular, the function of the school principal of the basic education 

network. Being of qualitative feature, through a bibliographical and documental research, was 

performed a systematization of the concepts related to the theme of the school management, 

by taking as main theoretical references Libâneo (2013) and Paro (2012, 2015). Also, objects 

of analysis the “Decreto Lei” number 1190 from 1939, the “Parecer CFE” number 252 from 

1969, the “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” number 9394 from 1996, the 

suggestion of “DCNP” expresses into the “Parecer” 5/2005, “Parecer” 3/2006, “DCNP” 

homologated in 2006 and, especially, the Political Pedagogic Project (PPP) of UEL. 

Therefore, we checked in the PPP which and how many are the subjects and other activities, 

with their corresponding workload, reserved to the formation of this professional, in order to 

verify how the school management training has occurred, the possible weaknesses and 

potential of this academic formation, and this way, how much the curriculum and the 

academic activities of the course offer the development of competence and ability necessary 

to develop the function of the school principal into the basic school. In order to verify the 

expectations and perceptions of the students regarding to the academic formation for the 

school management, we applied a questionnaire to the students of the 4
th

 year of the Pedagogy 

course of UEL. Through these analysis, it was possible for us to realize that the Pedagogy 

course, regarding to the school manager training, has featured, historically, as an initial 

formation throughout the graduation that shows some limitations, mainly because of the 

reduced workload that offers, with the few subjects and activities related to this area. So, we 

believe that it is necessary and important to provide throughout the course, complementary 

studies oriented to school management and also rethink the PPP of the course in order that it 

could contemplate, in a suitable way, this area/dimension of academic formation and still 

offer a continued training for this professional while in service. We believe that this study is 

relevant, as it allows to accomplish the comprehension and analysis of the current education 

offered by the University, also collaborate with the necessary reflection to a permanent 

reconstruction of the pedagogic project, so that it answers the current request for the 

formation, aiming at accomplishing a quality and emancipatory education.         

Keywords: Pedagogy. School Management. Initial Formation. Educational Policies. 

Curriculum. Political Pedagogic Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nessa pesquisa, compreende-se como equipe gestora tanto o diretor como o 

coordenador pedagógico. Ambos atuam em conjunto nos processos relativos à escola. 

Conforme Libâneo, sobre a função de diretor e coordenador pedagógico:  

 
Ambos assumem atividades de direção e coordenação, ambos recebem a 

delegação de coordenar o trabalho coletivo e a manutenção do clima, das 

condições de trabalhos e do ambiente formativo para o desenvolvimento 

pessoal e profissional das pessoas da escola. (LIBÂNEO, 2013, p.178).  

 

Ao coordenador atribui-se, principalmente, as questões pedagógicas de 

apoio ao professor, ou seja, “a coordenação pedagógica tem como principal atribuição a 

assistência pedagógico-didática aos professores”. (LIBÂNEO, 2013, p. 180). E, ao diretor 

escolar, seu envolvimento está atrelado, em especial, com as questões administrativas 

pertinentes à escola, sendo ele considerado o principal responsável pelo funcionamento e 

gestão da instituição. Faz-se importante destacar que acreditamos que ao diretor também cabe 

preocupar-se com as questões pedagógicas.  

A importância do diretor nos sistemas escolares é inquestionável e, por isso, 

entendemos que o exercício com êxito dessa função necessita do desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos adquiridos, num primeiro momento, em sua formação inicial, o 

que exige do curso de graduação uma preocupação efetiva com a oferta de conteúdos e 

atividades específicas para a formação do gestor/diretor. Conforme Paro (2012, p. 216), o 

diretor escolar é o responsável em última instância pela administração da instituição escolar e 

devemos compreender a importância técnica e política das ações desse profissional, “se a 

responsabilidade última pelo funcionamento da escola acha-se concentrada, hoje, nas mãos do 

diretor escolar, em lugar de ignorar esse fato, cumpre envolver esse diretor cada vez mais com 

o compromisso de transformação”.   

 
/.../o diretor deve estar vivamente interessado na transformação da gestão 

escolar, interesse este que, ademais, deve envolver o maior número de 

pessoas, na busca de alternativas colegiadas de administração escolar, nas 

quais estejam representados tanto os que fazem a educação escolar quantos 

os que dela se beneficiam. (PARO, 2012, p.216). 

 

Considerando uma gestão democrática, modelo/concepção com o qual 

compactuamos, o diretor é o mediador e a figura central que deve envolver e propiciar a 

participação coletiva nas decisões no âmbito escolar. Desse modo, “a administração, 

entretanto, não se ocupa do esforço despendido por pessoas isoladamente, mas com o esforço 
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humano coletivo” (PARO, 2012, p. 31), ou seja, envolve a participação de todos no 

planejamento e execução de projetos e planos administrativos e pedagógicos.  

Conforme o autor, a utilização racional de recursos que compete ao diretor 

não se limita apenas a recursos materiais e/ou econômicos, mas devem ser considerados todos 

os esforços humanos, “à utilização racional desse esforço humanos coletivos, chamado de 

coordenação de esforço humano coletivo ou simplesmente ‘coordenação’ (PARO, 2012, 

p.31, grifos do autor)” envolve, portanto, não apenas o diretor, mas também professores, 

equipes de apoio, pais, alunos e a comunidade escolar, em que os recursos humanos e 

materiais devem ser utilizados racionalmente. Segundo Paro, a Administração não deve ser 

concentrada apenas no gestor, mas, construída em uma perspectiva democrática. Vejamos: 

 
E para a Administração Escolar ser verdadeiramente democrática é preciso 

que todos que estão direta ou indiretamente envolvidos no processo escolar 

possam participar das decisões que dizem respeito à organização e 

funcionamento da escola. Em termos práticos, isso implica que a forma de 

administrar deverá abandonar seu tradicional modelo de concentração de 

autoridade nas mãos de uma só pessoa, o diretor – que se constituí, assim, no 

responsável último por tudo o que acontece na unidade escolar – evoluindo 

para formas coletivas que propiciem a distribuição da autoridade de maneira 

adequada a atingir os objetivos identificados com a transformação social. 

(PARO, 2012, p.209). 

 

Conforme Souza (2006), o diretor considerado figura central e influência em 

toda cultura organizacional da escola é o condutor do processo e suas ações possuem, 

também, a dimensão política, 

 
Nesse sentido, o diretor é uma figura central na escola, pois define não 

apenas os rumos da instituição, como também em parte modifica o rumo das 

carreiras profissionais das pessoas que trabalham nas escolas e, em especial, 

o rumo das vidas escolares dos alunos que por lá passam. As ações desses 

dirigentes se desenvolvem nos processos da gestão escolar, na política 

escolar. (SOUZA, 2006, p. 229).  

 

Desse modo, o objetivo dessa pesquisa consistiu em analisar como tem 

ocorrido a formação oferecida pelo Curso de Pedagogia da Universidade Estadual Londrina 

(UEL), no que se refere à gestão escolar, ou seja, a função de diretor de escola na rede básica 

de ensino. Para isso, verificou-se a oferta de disciplinas e demais atividades com suas 

respectivas cargas horárias destinadas às discussões e conteúdos correlatos a essa formação. 

Sendo assim, analisamos o Projeto Pedagógico e, neste, quanto se tem contemplado 

disciplinas, estágios, entre outras atividades, suficientes e pertinentes para o exercício da 

função de diretor. A problemática da pesquisa justifica-se devido ao curso de Pedagogia ser o 
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único curso, em nível de graduação, que oferece essa formação inicial ao futuro diretor 

escolar.  

Utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa, por meio de uma 

abordagem bibliográfica e documental. Foram realizadas leituras de textos e artigos 

relacionados ao tema da gestão escolar, cujas principais referências foram os autores Vitor 

Henrique Paro e José Carlos Libâneo, dentre outros. Analisamos, também, os documentos 

oficiais que orientam o curso de Pedagogia, a saber: Decreto Lei nº 1190 de 1939; Parecer nº 

252 de 1969; Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394 de 1996; a proposta para Diretriz 

do curso de Pedagogia expressa no Parecer nº 5/2005 e no Parecer nº 3/2006 e a Diretriz 

Curricular do Curso de Pedagogia aprovada em 2006. Para averiguação da oferta de 

disciplinas cujas discussões/conteúdos são referentes à gestão escolar no curso de Pedagogia 

da UEL, analisou-se o Projeto Político Pedagógico do curso, reformulado em 2010, por se 

tratar da última resolução em vigência. Além disso, efetivamos uma pesquisa de campo, a 

partir de um questionário estruturado com 8 questões fechadas e 1 questão aberta, aplicado 

aos alunos do 4º ano do curso de Pedagogia da UEL, a fim de compreendermos as concepções 

dos alunos em relação ao tema da pesquisa. Atualmente, o curso encontra-se com 

aproximadamente 108 alunos, sendo que destes foram entrevistados e responderam o nosso 

questionário 90 alunos.  

Esse trabalho está dividido em capítulos, a saber: no capítulo “O diretor 

escolar: importância e função na rede básica de ensino”, versa-se sobre a função do diretor 

escolar da rede básica de ensino, considerado por muitos autores como o principal 

profissional responsável pela organização e funcionamento da escola. Em seguida, abordamos 

o conceito de gestão democrática e destacamos a relevância da atuação do diretor na 

elaboração e concretização do Projeto Político Pedagógico.  

O capítulo seguinte, “Formação do gestor escolar no curso de Pedagogia: 

breve levantamento do histórico e da legislação”, apresenta, resumidamente, o histórico do 

curso de Pedagogia e a legislação que o orienta. Essa análise documental foi feita com o 

intuito de compreendermos, historicamente, como a legislação modificou a configuração do 

curso, definindo suas “habilitações” e objetivos. Nesse momento, foi destacado nos 

documentos oficiais aquilo que é pertinente à formação para gestão. Dividimos nossa análise 

em períodos, a saber: no primeiro, apresentamos a influência dos conceitos próprios da 

administração empresarial nas escolas durante a década de 1930; no segundo período, 

relatamos a criação do curso de Pedagogia em 1939, por meio do Decreto Lei nº 1.190; no 

terceiro, abordamos o Parecer nº 252 de 1969, período em que o curso de Pedagogia passa por 
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uma reestruturação; no quarto período, apresentamos as mudanças na década de 1990, a 

influência da Constituição Federal de 1988 e da LDB na educação nacional; no quinto e 

último período, destacamos a elaboração e aprovação da Diretriz Curricular Nacional para o 

Curso de Pedagogia, homologada em 2006.  

No capítulo “A formação do diretor escolar no curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina: uma análise do Projeto Político Pedagógico” realizamos 

uma análise do PPP do curso de Pedagogia da UEL.  O objetivo dessa análise foi verificar, 

sobretudo quantitativamente, no PPP do curso, as possíveis potencialidades e fragilidades 

relacionadas à formação do gestor, considerando-se a carga horária disponibilizada para isso 

nas disciplinas e demais atividades que perfazem a matriz curricular. Consideramos, também, 

em nossa análise se atualmente essa formação tem ofertado para o egresso do curso 

possibilidades de realizar uma atuação com qualidade e que atenda às demandas da função de 

diretor escolar. 

O último capítulo, “Pesquisa de campo: a percepção dos alunos”, refere-se à 

pesquisa de campo realizada com os alunos do 4º ano do curso de Pedagogia da UEL. Por 

meio de um questionário aplicado a estes alunos, analisamos as percepções e opiniões dos 

estudantes em relação à formação oferecida pelo curso para a atuação na gestão escolar, ou 

seja, como futuro diretor de escola. 

Nas considerações finais, tendo principalmente como base a análise 

realizada a partir do PPP do curso de Pedagogia da UEL e os resultados obtidos no 

questionário aplicado aos alunos, demonstramos as potencialidades e as fragilidades desta 

formação para a gestão, de modo a contribuirmos com as futuras reflexões de docentes e 

discentes sobre esta temática. Apresentamos sugestões/encaminhamentos possíveis, a nosso 

ver, para reduzirmos algumas destas fragilidades identificadas na formação. 
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2 O DIRETOR ESCOLAR: IMPORTÂNCIA E FUNÇÃO NA REDE BÁSICA DE 

ENSINO 

Esse capítulo se refere à função e importância do diretor escolar da rede 

básica de ensino. Segundo muitos autores, o diretor é o principal responsável por 

coordenar/administrar os processos de gestão, bem como a organização da escola no setor: 

financeiro, administrativo, pedagógico e político. Além disso, o diretor tem a função de 

proporcionar um ambiente participativo e democrático. 

Para Libâneo (2013, p. 97), “como gestor da escola, como dirigente, o 

diretor tem uma visão conjunto e uma atuação que apreende a escola nos seus aspectos 

pedagógicos, culturais, administrativos, financeiros”. Portanto, necessita de um conhecimento 

político, social, cultural, pedagógico para entender as características específicas da instituição.  

Ademais, necessita compreender a escola como uma construção histórica social que está em 

permanente mudança, e a partir dessa visão integral da instituição poderá intervir no ambiente 

escolar com vista à realização de uma educação emancipatória.  

O diretor de escola é, sem dúvida, o principal responsável por todas as 

decisões a serem tomadas na escola. Sua importância é inquestionável e, nesse sentido, 

conforme Paro, o diretor escolar é “considerado o responsável último pela administração da 

escola”, e “de acordo com a lei, responde, em última instância pelo bom funcionamento da 

escola – onde se deve produzir um dos direitos sociais mais importantes para a cidadania”. 

(PARO, 2015 p.20, 21).  

O trabalho do diretor se relaciona, principalmente, ao aspecto 

administrativo, porém, ressalta-se também a necessidade do conhecimento pedagógico:  

As funções do diretor são, predominante, gestoras, e administrativas, 

entendendo-se, todavia, que elas têm conotação pedagógica, uma vez que se 

referem a uma instituição e a um projeto educativo e existem em função do 

campo educativo. (LIBÂNEO, 2013, p. 179). 

 

Ainda nessa perspectiva: 

 

/.../ o diretor de escola é responsável pelo funcionamento administrativo e 

pedagógico, portanto necessita de conhecimentos tanto administrativos como 

pedagógicos. Entretanto, na escola, ele desempenha predominantemente a 

gestão geral da escola e, especificamente, as funções administrativas 

(relacionada com o pessoal, com a parte financeira, com o prédio e recursos 

materiais, com a supervisão geral das obrigações de rotina de pessoal, 

relação com a comunidade), delegando a parte pedagógica ao coordenador 

ou coordenadores pedagógicos. (LIBÂNEO, 2013, p. 95,96). 

 

O conhecimento do aspecto pedagógico na função do diretor está na 

condução ou mediação das atividades escolares, como: a sua atuação no planejamento, 
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conselho de classe, reuniões pedagógicas, elaboração do projeto pedagógico, etc. Conforme 

Libâneo, o diretor necessita ter compreensão do aspecto pedagógico, mas ressalta-se, que 

estas questões propriamente pedagógicas (ensino-aprendizagem) são atribuídas 

principalmente ao coordenador pedagógico. Segundo o autor, “o coordenador pedagógico 

responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico-didático em 

ligação direta com os professores, em função da qualidade do ensino” (2013, p. 180). Nesse 

sentido: 

 As funções do coordenador pedagógico podem ser sintetizadas nesta 

formulação: planejar, coordenar, gerir, e acompanhar e avaliar todas as 

atividades pedagógico-didáticas e curriculares da escola e da sala de aula, 

visando atingir níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa das 

aprendizagens dos alunos. (LIBÂNEO, 2013, p. 181). 

 

Para a concretização dos objetivos da escola, é necessário que o diretor 

tenha o conhecimento do trabalho docente pedagógico-didático, considere as necessidades e 

dificuldades enfrentadas por estes profissionais para que possa propor soluções.  É papel da 

equipe gestora, para colaborar no enfrentamento destas dificuldades, a promoção de formação 

continuada. De acordo com Libâneo, isso consiste no “prolongamento da formação inicial 

visando aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao 

desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional” 

(2013, p.187). Essa formação continuada possibilita a aquisição de novos conhecimentos e o 

repensar permanente para que os profissionais da educação possam melhorar o seu trabalho.  

Nesse contexto, o diretor atua como um mediador, que pode proporcionar 

um ambiente de trabalho harmonioso com a equipe de professores, e também com os demais 

funcionários, ajudando-os a identificar os problemas e as possíveis soluções. Na formação 

continuada desses funcionários, podem ser utilizados recursos diversos, tais como: cursos com 

especialista em educação, palestras, oficinas, discussões em grupo, etc. 

Ainda, cabe ao diretor a função de organizar e planejar; colocar em prática o 

projeto pedagógico e a avaliação institucional; destinar os recursos; estabelecer prioridades; 

direcionar o trabalho de todos os profissionais da escola; distribuir as verbas; mediar a relação 

professor e aluno; gerenciar e articular o trabalho de professores e coordenadores; orientar os 

funcionários; identificar os problemas e solucioná-los; propiciar um bom relacionamento na 

escola e acompanhar o cotidiano da escola.  Além disso, o diretor é também o responsável por 

colocar em prática as políticas públicas, não somente concretizar as diretrizes e leis e garantir 

os direitos legais da escola, como também, reivindicar os direitos da instituição junto aos 

órgãos competentes. No entanto, entendemos que todas essas atribuições precisam ser 
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realizadas coletivamente com a participação de todos envolvidos com a escola, inclusive por 

meio de colegiados. Considerando as atribuições do diretor, de acordo com Libâneo, podemos 

listar as seguintes atribuições:  

1) Supervisionar e responder por todas as atividades administrativas e 

pedagógicas da escola bem como as atividades com os pais e a comunidade e 

com outras instâncias da sociedade civil. 

2) Assegurar as condições e meios de manutenção de um ambiente de 

trabalho favorável e de condições materiais necessárias à consecução dos 

objetivos da escola, incluindo a responsabilidade pelo patrimônio e sua 

adequada utilização.  

3) promover a integração e a articulação entre escola e a comunidade 

próxima, com o apoio e iniciativa do Conselho de Escola, mediante 

atividades de cunho pedagógico, científico, social, esportivo, cultural. 

4) Organizar e coordenar as atividades de planejamento e do projeto 

pedagógico-curricular, juntamente com a coordenação pedagógica, bem 

como fazer o acompanhamento, avalição e controle de sua execução. 

5) Conhecer a legislação educacional e do ensino, as normas emitidas pelos 

órgão competentes e Regimento Escolar, assegurando o seu cumprimento.  

6) Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição e das 

normas disciplinares, apuradas ou fazendo apuração de irregularidades de 

qualquer natureza, de forma transparente e explícita, mantendo a 

comunidade escolar sistematicamente informada das medidas. 

7) Conferir e assinar documentos escolares, encaminhar processos ou 

correspondentes e expedientes da escola, de comum acordo com a secretaria 

escolar. 

8) Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu conjunto, 

incluindo a avaliação do projeto pedagógico, da organização escolar do 

currículo e dos professores. 

9) Buscar todos os meios e condições que favoreçam a atividade profissional 

dos pedagogos especialistas, dos professores, dos funcionários, visando à 

boa qualidade do ensino. 

10) Supervisionar e responsabilizar-se pela organização financeira e controle 

das despesas da escola, em comum acordo com o Conselho de Escola, 

pedagogos, especialistas e professores. (LIBÂNEO, 2013, p.179,180). 
 

O autor considera que este profissional é o principal responsável pela 

organização da escola, e em sua atuação “dirigir e coordenar são tarefas que canalizam o 

esforço coletivo das pessoas para os objetivos e metas estabelecidos /.../ quem coordena tem a 

responsabilidade de integrar, reunir esforços, liderar, concatenar o trabalho de diversas 

pessoas” (2013, p. 177). Assim, é a partir da atuação do diretor que serão estabelecidos os 

objetivos e que o trabalho dos profissionais será direcionado de modo mais adequado. Nas 

palavras do autor “a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos 

para se atingir os objetivos da organização” (LIBÂNEO, 2013, p.88). E continua, a gestão, 

atribuída principalmente ao diretor escolar, “refere-se ao conjunto das normas, diretrizes, 

estrutura organizacional, ações, procedimentos, e condições concretas que assegurem o bom 
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funcionamento da escola e da sala de aula, tendo em vista a aprendizagem dos alunos” (2013, 

p.233).  

De acordo com Libâneo, sobre a organização e os processos de gestão, que 

incluem a direção: 

A direção é um princípio atribuído da gestão, mediante a qual é canalizado o 

trabalho conjunto das pessoas, orientando-as e integrando-as no rumo dos 

objetivos. Basicamente, a direção põe em ação o processo de tomada de 

decisões na organização, e coordena os trabalhos, de modo que sejam 

executados da melhor maneira possível. (LIBÂNEO, 2013, p. 88).  

 

A gestão escolar, segundo Paro, “a direção, em certo sentido, contém a 

administração e simultaneamente lhe é mais abrangente”. (2015. p. 39). Para o autor, a 

administração “é precisamente a mediação que possibilita ao trabalho realizar-se da melhor 

forma possível” (2015, p. 28). Assim, a principal razão de se administrar uma intuição escolar 

é propiciar as melhores condições de aprendizagem, pois, todas as ações devem ter um fim em 

mente, e se tratando de uma instituição de ensino a função/objetivo deve ser a aprendizagem 

dos alunos.  

A administração, conforme já afirmamos anteriormente, deve pautar-se pela 

utilização racional dos recursos materiais e humanos e também proporcionar as melhores 

condições de trabalho para todos os envolvidos no processo de ensino. Cabe ainda à 

administração a destinação de recursos e o repasse de verba.  

Conforme Paro, a racionalização do trabalho é concretizada por meio da 

“utilização racional dos recursos objetivos na realização do trabalho”, em que os recursos são 

empregados “da forma mais racional possível – em processos que sejam concebidos e 

executados do modo mais adequado para o fim que se tem em mira e para os recursos de que 

se dispõe.” (PARO, 2015, p.31). Essa racionalidade deve ser utilizada também no 

planejamento da instituição, sendo necessária para que os objetivos e metas sejam alcançados. 

Para Libâneo sobre o planejamento: 

O planejamento escolar consiste em uma atividade de previsão da ação a ser 

realizada, implicando definição de necessidade a atender, objetivos a atingir 

dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem empregados, 

tempo de execução e formas de avaliação. O processo e o exercício de 

planejar referem-se a uma antecipação da prática, de modo a prever e 

programar as ações e os resultados desejados, constituindo-se numa 

atividade necessária à tomada de decisões. (LIBÂNEO, 2013, p.125). 

 

O objetivo da instituição escolar é a aprendizagem, e a gestão é a condição 

necessária para que esse processo ocorra de modo efetivo. A gestão é uma atividade, um meio 

de se alcançar um propósito, um fim. Desse modo, consideramos que a qualidade da escola 
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com vista em uma gestão eficiente refere-se tanto à organização da gestão como à excelência 

do trabalho do diretor. 

Na Constituição Federal de 1988, são estabelecidos novos princípios para 

educação garantindo-a como: um direito de todos; com igualdade de condições para o acesso 

e a permanência na escola; educação pautada no pluralismo de ideias; preparar o sujeito para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e por meio de um ensino público, 

gratuito e de qualidade com base na gestão democrática com a participação da sociedade. 

Posteriormente, com a aprovação da LDB em 1996, o princípio da 

democracia foi reconhecido novamente como um direito fundamental da educação básica 

pública e, além disso, garantiram-se às escolas uma autonomia pedagógica, administrativa e 

de gestão financeiras. Conforme Paro: 

 
 /.../ o conceito de público está relacionado à universalidade de direitos e 

deveres de cidadão numa sociedade organizada pelo Estado democrático, é à 

prática política como democracia que devemos nos referir sempre que nos 

reportarmos ao caráter público dos direitos e deveres. (PARO, 2015, p. 58). 

 

De acordo com Paro, uma instituição será mais pública quanto mais for 

democrática e articulada com o bem comum. Assim, com a aprovação dessas leis, a educação 

fundamentou-se no princípio da universalidade e da democracia. A escola, nesse contexto, 

tem um importante papel para a democratização do ensino, contribuindo com a formação 

emancipatória em que esses sujeitos possam participar ativamente nos processos referentes à 

escola e à sociedade. Vejamos: 

 
A educação como apropriação da cultura é um direito universal e se 

apresenta como necessidade intrínseca ao desenvolvimento da sociedade e 

ao fortalecimento da democracia. Como direito público, sua realização na 

escola básica, lugar por excelência de seu provimento pelo Estado, deve 

pautar-se em princípios públicos, ou seja, universalizantes e democráticos. 

(PARO, 2015.p.63). 

 

Pautando-se no princípio da democracia, as instituições escolares 

assumiram, portanto, o compromisso da descentralização, autonomia e envolvendo a 

participação da comunidade nas decisões referentes à escola. Entende-se que a gestão será 

compartilhada por meio do trabalho coletivo com a finalidade de alcançar os objetivos 

comuns. A atuação do diretor deve promover a democratização da escola e a participação da 

coletividade, esse profissional ocupa uma posição estratégica, sua função não é neutra e 

principalmente envolve poder, por meio de sua atuação pode facilitar ou dificultar o processo 

de participação da comunidade nos processos referentes à escola.  
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/.../ na gestão democrática efetivada de forma cooperativa e participativa, o 

funcionamento e a eficácia da escola dependem em boa parte da capacidade 

de liderança de quem está exercendo a direção e a coordenação pedagógica. 

(LIBÂNEO, 2013, p.104). 

 

Considerando o princípio da democracia, o trabalho do diretor deve 

propiciar a participação de todos: pais, professores, funcionários e comunidade escolar, para 

que todos possam compartilhar as responsabilidades. Essa relação é estabelecida pelo diálogo, 

transparência e a integração da escola com a comunidade. Desse modo, será criado um 

ambiente para que todos possam levar suas opiniões sobre a instituição: ideias, sugestões, 

críticas e estar aberto ao diálogo.  

Nesse sentido, Libâneo acredita que “a participação é o principal meio de se 

assegurar a gestão democrática na escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e 

usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar”. 

(2013, p.89).  A gestão democrática participativa é aquela em que todos os envolvidos devem 

ter a conscientização da sua importância na participação das decisões.  

Para a efetivação da gestão democrática, a comunidade deve estar 

comprometida com a proposta da escola e as responsabilidades são assumidas por todos. 

Nesse sentido: 

O desenvolvimento profissional depende da conquista da identidade 

profissional depende de uma união ente os pedagogos especialistas e os 

professores, assumindo juntos a gestão do cotidiano da escola, articulando 

num todo o processo de ensino e aprendizagem, a avalição. Fazendo assim, 

ter-se-á uma organização preocupada com a formação continuada, com a 

discussão conjunta dos problemas da escola, discussão que é de natureza 

organizacional, mas principalmente pedagógica e didática. (LIBÂNEO, 

2013, p.40). 

 

O diretor deve também propor a elaboração e implantação do projeto 

político pedagógico (PPP), um documento vivo, no qual estão expressos os objetivos e metas 

da instituição na busca por uma educação de qualidade. Contém também os princípios morais, 

éticos, os fundamentos, a filosofia da instituição, a legislação e as diretrizes da educação, que 

devem nortear todo o trabalho dos profissionais da escola. O principal mediador desse projeto 

é o diretor, responsável pela concretização dos objetivos expressos no PPP. Esse profissional 

necessita promover a construção coletiva desse documento com a participação dos 

coordenadores, funcionários, pais, alunos e comunidade, garantindo o bom funcionamento da 

instituição.  
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Outra função do diretor é utilizar a avaliação institucional para verificar se 

os objetivos da escola, expressos no PPP, estão sendo concretizados. Esse instrumento é 

considerado uma ferramenta da gestão escolar, e por meio dele é possível estabelecer um 

diagnóstico sobre toda a instituição e em vários aspectos, de modo qualitativo ou quantitativo, 

fornecendo subsídios e indicadores para o estabelecimento de novos objetivos. Conforme 

Libâneo sobre a avaliação institucional: 

A avaliação institucional é uma função primordial do sistema de 

organização e gestão dos sistemas escolares e das escolas. Essa avaliação 

também chamada de administrativa, visa à obtenção de dados quantitativos e 

qualitativos sobre os alunos, os professores, a estrutura organizacional, os 

recursos físicos e materiais, as práticas de gestão, a produtividades dos 

cursos e dos professores, etc., com o objetivo de emitir juízos valorativos e 

tomar decisões em relação ao desenvolvimento da instituição. (LIBÂNEO, 

2013, p.198,199)  

 

A avaliação é primordial na organização e no funcionamento da escola, 

pois, é um momento de reflexão sobre a instituição e, principalmente, sobre como está sendo 

a gestão. De acordo com Libâneo, “a avaliação supõe a coleta de dados e informações, por 

meio de diferentes instrumentos de verificação, para saber se os objetivos previstos estão 

sendo atingindo”. (2013, p. 197, grifos do autor).  

A avaliação institucional é também uma estratégia para verificar como os 

recursos estão sendo utilizados, e a partir dos resultados propor um direcionamento a fim de 

se utilizar os recursos materiais e humanos com base na racionalidade. A avaliação 

institucional necessita da participação da equipe gestora como também de todo os envolvidos 

no processo escolar, por meio da análise de todas as dimensões da estrutura da instituição, 

sendo possível diagnosticar os problemas e minimizá-los. Esse processo também pode 

enfatizar os objetivos alcançados pela instituição.  

Nesse capítulo, com base nos autores de referência da pesquisa, pudemos 

elencar e compreender de modo mais detalhado as funções e a importância do diretor de 

escola, concluindo que este é considerado o principal responsável por propiciar e favorecer a 

gestão democrática a partir da qual se elabora e implanta o PPP.  Por tudo isso, acreditamos 

que esse profissional necessita de uma formação adequada e, conforme a legislação atual, o 

locus de formação inicial é o curso de graduação em Pedagogia. Daí, o nosso esforço em 

analisá-lo. 

Acreditamos que, para podermos compreender o perfil atual desse 

profissional, faz-se necessário entender o percurso histórico do curso de Pedagogia. Assim, no 
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próximo capítulo, trataremos das principais legislações que orientaram e alteraram o curso de 

Pedagogia, tendo como foco de análise a gestão escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

3 FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR NO CURSO DE PEDAGOGIA: BREVE 

LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO E DA LESGISLAÇÃO 

 O curso de Pedagogia, conforme a legislação atual, é o locus de formação 

inicial para a gestão, desse modo, analisamos historicamente as principais legislações 

referentes ao curso para melhor entendermos sua construção/estruturação. Este capítulo 

apresenta as principais mudanças pelas quais o curso de Pedagogia passou desde sua criação 

em 1939 até a aprovação DCNP homologada em 2006. 

A década de 1930, no Brasil, foi influenciada pelos princípios da 

administração empresarial. Essa década foi caracterizada por uma nova concepção de 

educação em oposição ao modelo tradicional, o qual não atendia às novas demandas e 

necessidades do país. A sociedade e a economia exigiam um novo modelo educacional 

embasado nos moldes capitalista e industrial, com princípios e objetivos que atendessem ao 

progresso que emergia e a educação, nesse contexto, necessitou de uma restruturação 

tornando-se instrumento importante para esse desenvolvimento.  

Portanto, as políticas educacionais e a estrutura organizacional das escolas 

foram influenciadas diretamente pelas relações de produção e pela organização da sociedade 

capitalista. Nesse período, a administração empresarial foi enfoque também na educação, 

ocorrendo uma aproximação significativa e praticamente sem distinções da organização 

escolar com a organização empresarial. 

As transformações da sociedade, da economia e da política nacional 

valorizavam os princípios da administração empresarial e, consequentemente, as escolas se 

apropriaram desses princípios e os compreenderam como essenciais, pois seriam responsáveis 

pela profissionalização e qualificação da força de trabalho para a indústria.  

A administração escolar apropria-se dos objetivos definidos na 

administração empresarial de Taylor (1856-1915), Fayol (1841-1925) e Weber (1864-1920) e 

o enfoque volta-se exclusivamente para questões administrativas, sem a devida vinculação 

destas com os aspectos pedagógicos. Desse modo, são enfatizados na educação: os processos 

administrativos; eficiência e divisão do trabalho; racionalização de tempo e dinheiro, que visa 

ao melhor rendimento com o mínimo de recursos. As funções hierárquicas são bem definidas 

e os objetivos são economia, controle e organização. O trabalho educacional restringe-se a um 

processo racional que garanta resultados.  

 De acordo com Paro (2012, p.25), “administração é a utilização racional de 

recursos para a realização de fins determinados”. Segundo o autor, a utilização racional é 
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aquela em que se tem um fim em mente, os recursos são utilizados com base na razão e 

adequados ao fim desejado, de modo eficiente e eficaz, com o mínimo de tempo e recursos 

que podem ser tanto os meios econômicos, materiais e humanos. Vejamos: 

 
/.../ esses recursos materiais e conceptuais precisam ser utilizados de maneira 

racional com vista à realização de objetivos. O que quer dizer que o homem 

age tanto administrativamente quanto mais ele conjuga seu conhecimentos e 

técnicas, os faz avançar e os aperfeiçoa na utilização de seus meios de 

produção. (PARO, 2012, p.29) 

 

Ainda na década de 30, ocorreu o Manifesto dos Pioneiros – movimento de 

grande repercussão e impacto na educação nacional – segundo Antunes: 

  
Neste período, a luta dos educadores pela construção de um Plano Nacional 

de Educação resultou na apresentação de um “Plano de Reconstrução 

Educacional”, que ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da 

Educação. O documento defendia os princípios de laicidade, 

obrigatoriedade, gratuidade, universalização e nacionalização do ensino 

fundamental, além de conter reflexões relacionadas à Administração 

Escolar. No que diz respeito à formação do diretor, propunha-se que fosse 

pautada no conhecimento filosófico e científico. Já com relação à sua função, 

defendia-se a necessidade de autonomia para romper com a centralização 

das decisões educacionais. (ANTUNES, 2008, p.7, grifos do autor). 

 

O Manifesto dos Pioneiros (1932) reflete os objetivos e as necessidades do 

país: a busca pela reconstrução da educação nacional; a busca pela universalização do ensino; 

a necessidade da formação dos profissionais da educação e, principalmente, adequar as 

escolas ao modelo industrial, como também reconhecer o papel fundamental do 

Administrador escolar. 

Durante esse período, entende-se como administrador escolar o principal 

responsável por planejar a organização da escola por meio da direção e controle. Desse modo, 

percebe-se que a função do administrador é de fundamental importância para o progresso do 

país. A educação é compreendida como um processo hierárquico, e no topo estava o 

administrador, que deveria ser uma pessoa com conhecimentos administrativos, ou seja, o 

maior representante legal do estado e o responsável em colocar as políticas educacionais em 

prática. Nesse período, iniciou-se a preocupação com a formação adequada e qualificada 

desse profissional.  

A história do curso de Pedagogia teve início no final da década de 30, fruto 

das necessidades do período por um curso de nível superior para a formação do administrador 

escolar e de professores. O curso foi criado por meio do Decreto Lei nº 1.190 de 1939, que 

organizava a Faculdade Nacional de Filosofia.  
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Na gênese, o curso destinava-se especificamente para a formação do 

Bacharel, o chamado técnico da educação ou especialista, com a duração de três anos de 

estudo, direcionada à área da administração escolar e inspeção. Já a Licenciatura era 

facultativa, uma complementação com mais um ano do curso em Didática e Prática de Ensino, 

apto a função da docência. Essa forma de ensino ficou conhecido como esquema de “3 + 1”, 

três anos para o Bacharel e mais um ano, facultativo, para a Licenciatura. O diploma de 

Bacharel era pré-requisito para a obtenção do diploma de Licenciatura.  

 Nesse período, o Bacharel e a Licenciatura eram considerados cursos 

distintos, com diplomas e atuações diferentes. De acordo com o Decreto Lei, no Art. 48, aos 

alunos que concluíssem o curso de Pedagogia era conferido o diploma de Bacharel em 

Pedagogia. Conforme o Art. 49, ao Bacharel, diplomado nos termos do art.48, que concluísse 

regularmente o curso de didática era conferido o diploma de Licenciado. 

 Podemos observar, portanto, que o curso de Pedagogia nesse período teve 

como foco principal a formação do Bacharel, estruturado em torno da formação específica 

para os cargos relacionados com a administração escolar.  

O Decreto Lei nº 1190 vigorou até a década de 60, quando foi aprovado o 

Parecer nº 252 de 1969, tendo Valnir Chagas como autor, que passa a regulamentar o curso de 

Pedagogia, fixa o currículo mínimo e a duração do curso, com objetivo de garantir uma 

unidade dos conteúdos básicos no território nacional. 

Após a aprovação do Parecer, o currículo é reestruturado e passa a conferir o 

grau de Licenciado, lembremos que antes do Parecer, o curso de Pedagogia era estruturado 

em torno da formação para o Bacharel. A partir desse documento, a formação relacionada 

com a administração passa a ser objeto de estudo secundário do curso, pois a graduação passa 

a ser definida como uma Licenciatura e desse modo define-se que o título de Licenciado era o 

padrão a ser obtido, e para isso a disciplina de Didática foi incluída como obrigatória no 

núcleo comum. Segundo o Parecer, todas as matérias convertem para o ato de ensinar, 

portanto, todos podem lecionar no curso normal, ou seja, “quem pode mais, pode menos; 

quem prepara o professor primário pode também ser professor primário”. 

A Licenciatura e o Bacharelado tornaram-se uma unidade de ensino, com a 

duração de quatro anos para as duas modalidades. Conforme o Parecer, o curso tem uma parte 

comum, formada pelos conteúdos básicos, e a parte diversificada que contava com disciplinas 

facultativas a serem escolhidas por cada instituição de ensino de acordo com a ênfase na 

habilitação de ensino desejada pela instituição.  
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Parecer nº 252 de 1969: 

 

Artigo 1º A formação dos professores para o ensino normal e de especialistas 

para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção no 

âmbito de escolas e sistemas escolares, será feito no curso de graduação em 

Pedagogia, de que resultará o grau de licenciado com modalidades diversas 

de habilitação. 

 

Artigo 2º O currículo mínimo do curso de Pedagogia compreenderá uma 

parte comum a todas as modalidades de habilitação, e outra diversificada em 

função das habilitações específicas. (PARECER nº 252, de 1969, p. 113). 

 

O Parecer 252 de 1969 vigorou até a década de 1990, na qual o Brasil passa 

por um processo de (re)democratização e vários princípios são revistos com o fim de um 

governo militar – período de repressão, perda de direitos e garantias constitucionais retiradas 

da população. Assim, com a aprovação da nova Constituição Federal de 1988, novos 

princípios são introduzidos na sociedade como: democracia, liberdade, pluralismo de ideias, 

valorização da cidadania e a qualidade de ensino, entre outros. Na educação, marca-se um 

novo contexto educacional e uma nova política de organização escolar. 

Sobre a educação nacional, na Constituição Federal de 1988: 

  
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:( EC 

nº19/98 e EC n º53/2006) 

I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas; 

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII – garantia de padrão de qualidade. 

VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos da lei federal.  

 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (C.F., 2014, 

p.121) 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, são estabelecidos novos 
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objetivos e princípios para a educação nacional, garantindo-a como sendo um direito de todos: 

escola pública, gratuita, de qualidade, com base na gestão democrática e com a participação 

da sociedade. Segundo Dourado: 

 
Desde a redemocratização do país, houve mudanças acentuadas na educação 

brasileira, com destaque para a aprovação e promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que garantiu uma concepção ampla de educação e sua 

inscrição como direito social inalienável, bem como a partilha de 

responsabilidade entre os entes federados e a vinculação constitucional de 

recursos para a educação. No âmbito das políticas educacionais, destacaram- 

se, sobremaneira, as modificações de ordem jurídico-institucional. 

(DOURADO, 2007, p.926). 

 

A aprovação da Lei de Diretriz e Bases da Educação (LDB) nº 9394 de 1996 

introduz novos aspectos à educação, relacionados aos princípios da Constituição Federal de 

1988. Desse modo, a partir da LDB iniciou-se na década de 90 o uso do termo ou conceito de 

gestão, de acordo com esse documento, o ensino deve ter como base o princípio da gestão 

democrática: 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de 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 básica na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (LDB nº9394, 1996). 

 

Ainda a respeito da gestão democrática, segundo Souza: 

 
A gestão democrática é compreendida então como um processo político 

através do qual as pessoas que atuam na/sobre a escola 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. Esse processo, 

sustentado no diálogo, na alteridade e no reconhecimento às especificidades 

técnicas das diversas funções presentes na escola, tem como base a 

participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito 

às normas coletivamente construídas para os processos de tomada de 

decisões e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola. 

Isto quer dizer que a gestão da escola pública pode ser entendida 

pretensamente como um processo democrático, no qual a democracia é 

compreendida como princípio, posto que se tem em conta que essa é a escola 

financiada por todos e para atender ao interesse que é de todos; e também 

como método, como um  processo democratizante, uma vez que a 

democracia é também uma ação educativa, no sentido da conformação de 

práticas coletivas na educação política dos sujeitos. (SOUZA, 2006, p. 144). 

 

A gestão democrática é entendida como uma superação da centralização do 

poder em uma só pessoa, sendo o gestor um mediador que conduz esse processo político, 
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considerando como principal articulador e capaz de efetivar democracia na escola de maneira 

que possa intervir, modificar e discutir o Projeto Político Pedagógico, além de propiciar 

condições efetivas de trabalho a todos os profissionais da educação e, principalmente, 

contribuir com a função elementar da escola, ou seja, a transmissão dos conhecimentos 

socialmente elaborados. Considera-se como princípio da gestão democrática a superação da 

hierarquia até então existente na escola, com a participação coletiva de todas as entidades 

colegiadas que visem à redemocratização da sociedade atual. 

A palavra Gestão tem origem do latim do verbo gero, gessi, gestum, gerere, 

significa gerar, executar, carregar, chamar para si, exercer. Assim, a gestão expressa uma 

nova organização política, um novo modo de administrar ou organizar a escola, em que a 

maior preocupação é com o princípio da democracia que envolve discussões, diálogos e visa à 

participação de todos: gestores, alunos, pais, equipes de apoio, e a comunidade escolar nos 

assuntos relacionados com a educação. É considerado um processo político que não é neutro, 

que implica do gestor conhecimento, habilidade, compressão da cultura, reconhecimento das 

necessidades locais, a história da instituição e das políticas nacionais.  

Ainda sobre a gestão escolar, segundo Dourado: 

 
Dessa forma, a gestão educacional tem natureza e características próprias, ou 

seja, tem escopo mais amplo do que a mera aplicação dos métodos, técnicas 

e princípios da administração empresarial, devido à sua especificidade e aos 

fins a serem alcançados. Ou seja, a escola, entendida como instituição social, 

tem sua lógica organizativa e suas finalidades demarcadas pelos fins 

político-pedagógicos que extrapolam o horizonte custo-benefício stricto 

sensu. Isto tem impacto direto no que se entende por planejamento e 

desenvolvimento da educação e da escola e, nessa perspectiva, implica 

aprofundamento sobre a natureza das instituições educativas e suas 

finalidades, bem como as prioridades institucionais, os processos de 

participação e decisão, em âmbito nacional, nos sistemas de ensino e nas 

escolas. (DOURADO, 2007, p.924). 

 

Como Dourado, consideramos o conceito de gestão (escolar) mais amplo 

que o conceito de administração (empresarial), pois este se relaciona especificamente com os 

aspectos econômico capitalista, já na gestão engloba-se outros aspectos como administração, 

cultura, sociedade, processos educativos, democracia e participação coletiva.  

Segundo a LDB, os profissionais da educação para atuação na gestão escolar 

devem ter formação no curso de Pedagogia ou em nível de pós-graduação, para as 

habilitações em: administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação. Portanto, 

conforme o art. 64 da LDB, referente à formação necessária aos profissionais da educação 

para atuar em funções não docentes: 
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Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional.  (LDBN nº. 9394/96). 

 

 Assim, de acordo com a LDB, os profissionais para a gestão devem ter 

formação, quando em nível de graduação, no curso de Pedagogia. Desse modo, atribui-se ao 

curso outras áreas de atuação como não docente ou também o conceito de docência ampliada 

que não se reduz apenas ao processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, mas envolve 

também trabalhos de natureza educativa diversificado. 

Muito tempo se passou e a legislação para o curso de Pedagogia permaneceu 

a mesma. Somente em 2005, por meio do Parecer nº 5/2005, elaborou-se uma nova proposta 

referente ao curso: as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (DCNP), a 

qual o Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade. No entanto, o Parecer não 

foi homologado de imediato devido à contradição entre o Art. 14 deste e o disposto no Art. 64 

da LDB.  

Parecer nº 5/2005: 

 
Art. 14. A formação dos demais profissionais de educação, nos termos do 

art. 64 da Lei nº 9.394/96, será realizada em cursos de pós-graduação, 

especialmente estruturados para este fim, abertos a todos os licenciados. 

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação poderão ser disciplinados pelos 

respectivos sistemas de ensino, nos termos do art. 67 da Lei nº 9.394/96. 

(PARECER nº 5/2005, p.24). 

  

O Art. 14 do Parecer foi revisto devido à não observância da LDB. Segundo 

a redação do Parecer, propunha-se que para atuar nos cargos – relacionados à administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, o chamado especialista – seria 

possível apenas por meio de formação em curso de pós-graduação e não na graduação como 

apregoa a LDB, portanto essa “habilitação” e formação seriam excluídas do curso de 

Pedagogia.  

O disposto no Parecer, ao contrário do estabelecido na LDB, considera que 

o curso de Pedagogia seria reduzido apenas à docência, formação de professores, já as 

atividades distintas da docência, como na área da gestão, não teriam o espaço de formação 

neste curso. Esse assunto foi debatido quanto ao fato do curso de Pedagogia ser ou não o 

locus de formação dos profissionais para atuar na gestão escolar. Devido a esses 

questionamentos, um novo Parecer nº3/2006 foi elaborado, no qual se reexamina o Art. 14 do 

Parecer anterior, nº5/2005. 
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No Parecer nº 3/2006 temos: 

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer CNE/CP nº 

5/2005 e desta Resolução assegura a formação de profissionais da educação 

prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 

9.394/96. 

§ 1º. Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de 

pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e abertos a todos os 

licenciados. 

§ 2º. Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo poderão ser 

complementarmente disciplinados pelos respectivos sistemas de ensino, nos 

termos do Parágrafo único do art. 67 da Lei nº 9.394/96.; (PARCER do 

CNE/CP nº 3/2006, p.3). 

 

Com a nova redação do Parecer nº 03/ 2006, foi alterado o Art. 14 do 

Parecer nº 5/2005. A nova redação procura anular qualquer não observância do Art. 64 da 

LDB e garante que, para os cargos relacionados à gestão, a formação poderia ser realizada em 

curso de Licenciatura em Pedagogia ou em nível de pós-graduação. Retomou-se ao curso de 

Pedagogia como fundamental: a formação integrada tanto para a gestão como para a docência, 

estabelecendo a docência como base do curso, mas não se restringindo apenas à formação 

para o magistério. Nesse sentido, a emenda era necessária devido à divergência com a LDB nº 

9394 de 1996 e a não observância desse disposto, que resultaria na retirada da formação para 

gestor no curso de Pedagogia. A emenda reafirma que a Licenciatura em Pedagogia ou em 

pós-graduação forma o profissional para atuar na administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional, em escolas e órgãos dos sistemas de ensino da Educação 

Básica. 

Assim, a DCNP foi instituída e homologada pela Resolução CNE/CP1 de 15 

de maio de 2006, estabelecendo a Diretriz Curricular que orienta o curso de Licenciatura em 

Pedagogia e, nesta, observa-se como objetivo central a formação de profissionais para exercer 

a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, o 

conceito de docência tratado nesse documento não se restringe apenas à sala de aula e ao 

processo de ensino e aprendizagem, mas relaciona-se a todos os trabalhos de natureza 

educativa, realizados ou não em ambientes escolares. A Diretriz indica a atuação do pedagogo 

no planejamento, gestão e avaliação de estabelecimentos de ensino, de sistemas educativos 

escolares, bem como organização e desenvolvimento de programas escolares ou não 

escolares.  

O curso, atualmente, é composto de três conceitos fundamentais: docência 

majoritariamente, gestão e pesquisa. Esses conhecimentos em conjunto caracterizam a base da 

formação do profissional pedagogo, ao mesmo tempo em que mantém a docência como 
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conteúdo hegemônico. No entanto, é necessário ressaltar que o trabalho do professor não se 

restringe ao trabalho apenas como docente, mas integra todas as áreas em que sejam 

necessários conhecimentos pedagógicos, permitindo uma atuação ampliada nos processos de 

gestão, funções de supervisão, orientação - em espaços de educação escolares e não escolares 

- pesquisa, e outros trabalhos de natureza educativa, observem o que afirma essas diretrizes: 

 
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

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. (DCNP, 2006, p.6). 
 

No Art. 4º da DCNP, a formação para gestão está assegurada no curso de 

Pedagogia, podendo este profissional atuar no planejamento, execução, coordenação, 

participar da gestão das instituições, contribuindo desse modo para elaboração, 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da educação, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. A gestão é entendida em uma perspectiva democrática, em que 

será realizada por meio de um trabalho coletivo, com igualdade de direito e a valorização da 

diversidade. 

Nesse capítulo, analisamos os principais documentos legais orientadores do 

curso de Pedagogia. Inicialmente, o curso destinava-se, principalmente, a formação do gestor 

com conteúdos específicos para área, mas com o tempo o curso passou por algumas alterações 

e atualmente as DCNP e a LDB, que regulamentam o curso de Pedagogia, estabelecem a 

docência, gestão e pesquisa como os princípios fundamentais do curso. Porém, podemos 

perceber que a essa formação atribui-se, majoritariamente, a docência. Desse modo, no 

capítulo seguinte, analisaremos o PPP do curso de Pedagogia da UEL com o intuito de 

verificarmos como tem se dado atualmente a formação oferecida para a gestão escolar, 

sobretudo qual espaço tem sido oferecido para a discussão de conteúdos próprios dessa função 

de diretor. 
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4 A FORMAÇÃO DO DIRETOR ESCOLAR NO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA: UMA ANÁLISE DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Neste capítulo, apresentaremos a análise realizada junto ao Projeto Político 

Pedagógico (2010) do Curso de Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina. 

Destacaremos as possíveis potencialidades e fragilidades que o projeto do curso apresenta no 

que tange à formação para gestão escolar, ou seja, o cargo de diretor escolar. Verificamos, no 

PPP do curso, se a graduação tem ofertado disciplinas e atividades cujas discussões 

possibilitem uma formação adequada e pertinente a esse profissional. Não trataremos das 

teorias e concepções, mas de, quantitativamente, evidenciar o espaço dado para esta formação 

na matriz curricular, posto a carga horária destinada a ela. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi reformulado pela resolução CEPE n° 46/2005. 

No ano de 2007, com a aprovação das DCNP homologada em 2006, houve nova reformulação 

pela Resolução CEPE/CA n° 187/2006, que passou a vigorar a partir de 2010, com 

ampliações de disciplinas e atividades curriculares.  

Conforme o Projeto Político Pedagógico, o curso de Pedagogia da UEL tem 

como referência e base teórica três fundamentos que visam a uma formação integrada para o 

futuro pedagogo, a saber: docência, majoritariamente, gestão e pesquisa. 

Segundo o PPP do curso de Pedagogia: 

Garante-se, como referência formativa, três grandes áreas: Docência, 

assumida como base da proposta pedagógica; a Gestão Pedagógica e a 

Pesquisa. Este CURSO forma o Licenciado em PEDAGOGIA – 

PEDAGOGO com possibilidade de atuação na Docência e na Gestão 

Pedagógica. (PPP, Curso de Pedagogia UEL, 2010).  

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia da UEL – segundo a análise que 

realizamos em sua matriz curricular, portanto dos conhecimentos e carga horárias relativos 

aos componentes curriculares – destina-se majoritariamente a formação de profissionais para 

o magistério dos anos iniciais e educação infantil. O curso é estruturado a partir da ênfase na 

docência, contudo, oferecem conteúdos que possibilitam, também, a atuação deste 

profissional na gestão e na pesquisa, tanto na educação formal como na educação não formal.  

Nesse sentido, sobre a docência: 

 
A docência é tomada como base da formação do pedagogo sendo um 

indicativo do projeto e da concepção de educação que estamos adotando. No 
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processo de explicitação da complexidade da tarefa educativa, se destaca o 

papel da educação institucionalizada, espaço de atuação profissional, para o 

que se exige uma formação específica, objeto das nossas atenções. (PPP, 

Curso de Pedagogia UEL, 2010). 

 

A área de formação para a Gestão Escolar é considerada como mais um 

pilar do curso. Neste sentido, o PPP afirma que esta área trata o modo de organização de uma 

instituição no qual deve considerar e relacionar as políticas nacionais, a administração, os 

aspectos pedagógicos e a cultura local. Essa gestão é entendida numa perspectiva 

democrática, vejamos: 

A gestão entendida como atuação do pedagogo como coordenador do 

processo de democratização do trabalho pedagógico no que diz respeito ao 

currículo, ao planejamento educacional e ao projeto político-pedagógico de 

unidades escolares e sistemas educativos escolares e não-escolares. (PPP, 

Curso de Pedagogia, 2010). 

 

No PPP, a pesquisa, terceiro pilar na formação do pedagogo, é entendida 

como “ação constante da atividade de formação e da atuação do pedagogo /.../ a pesquisa, 

enquanto base articuladora das diferentes áreas do conhecimento, é um dos elementos 

essenciais nesta proposta de formação” (PPP, Curso de Pedagogia UEL, 2010).  

O curso oferece uma formação teórica e prática que enfatiza a atividade 

docente, mas o trabalho do pedagogo não se limita apenas à sala de aula, assim, essa docência 

é entendida de modo ampliado e como uma prática relacionada à atividade educativa de 

natureza diversa. A respeito dos espaços de atuação, “o curso de Pedagogia é o que de 

maneira mais abrangente, fornece os conteúdos e práticas vinculados a atividades docentes, 

entendidas como ação educativa e processo pedagógico dentro e fora do espaço escolar”. 

(PPP, Curso de Pedagogia UEL, 2010). 

Os conhecimentos para a formação do pedagogo, na matriz do curso, são 

estruturados em torno de cinco eixos: 1) Educação e Sociedade; 2) Conhecimento, Currículo e 

Gestão; 3) Conhecimento sobre a Docência; 4) Conhecimentos sobre a Pesquisa em Educação 

e 5) Estágio Supervisionado e, ainda, a Atividade Acadêmica Complementar (AAC). 

Conforme o PPP, o curso totaliza 46 disciplinas, num total de 3.244 (três mil, duzentas e 

quarenta e quatro) horas, cursadas ao longo de 4 anos e meio. 

Considerando a formação para Docência, no eixo Conhecimento sobre a 

Docência, temos 16 disciplinas específicas com este conteúdo, com uma carga horária total de 

960 horas. A saber, 

Disciplinas Específicas sobre a Docência: 

1. Didática: Trabalho Pedagógico Docente 



 34 

2. Didática: Organização do Trabalho Pedagógico 

3. Educação e Tecnologia 

4. Didática: Avaliação e Ensino 

5. Tópicos especiais em Didática 

6. Educação Infantil 

7. Organização do Trabalho Pedagógico na Ed. Infantil 

8. Práticas Educativas com crianças de 0 a 3 anos 

9. Saberes e Fazeres da Educação Infantil 

10. Alfabetização 

11. Didática das Ciências da Natureza para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

12. Didática da Matemática para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

13. Didática da Língua Portuguesa para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

14. Didática da Geografia para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

15. Didática da História para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

16. Educação de Jovens e Adultos 

No eixo Educação e Sociedade, temos no total 11 disciplinas, destas, 10 

são disciplinas de conhecimentos relacionados, a nosso ver, mais especificamente à docência, 

que totalizam 600 horas. Apesar de não possuírem como tema central a docência, podemos 

considerar que estes conhecimentos são relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, 

pois os assuntos tratados nessas disciplinas, de acordo com as ementas, são voltados a 

aspectos relacionados à História, Filosofia, Sociologia e Educação e Diversidade e, também, a 

conteúdos da educação de natureza diversificada. Portanto, esses fundamentos são vinculados 

à docência e não propriamente à gestão. Em relação à disciplina de Políticas Educacionais, 

com carga horária de 60 horas, que faz parte deste eixo, consideramos que esteja vinculada 

mais especificamente a formação do gestor. A saber, 

Conteúdo relacionado à docência e de natureza diversificada: 

1. História da Educação: Surgimento da escola moderna 

2. História da Educação Brasileira: séculos XVIII e XIX 

3. História da Educação Brasileira: século XX 

4. Tópicos Especiais em História da Educação 

5. Filosofia e Educação: aspectos antropológicos 

6. Filosofia e Educação: aspectos epistemológicos 

7. Filosofia e Educação no Brasil  

8. Filosofia e Educação: aspectos axiológicos 
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9. Sociologia da Educação  

10. Educação e Diversidade 

Conteúdo específico sobre a gestão: 

11. Políticas Educacionais  

O eixo Conhecimento, Currículo e Gestão, possui 10 disciplinas, destas, 5 

tratam de modo mais específico a gestão, com a carga horária total de 360 horas. As outras 5 

disciplinas, ao nosso ver, enfatizam a discussão em relação ao processo de ensino 

aprendizagem, com conteúdos relacionado à Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem, Educação especial, Libras, Saberes do professor diante das dificuldades de 

aprendizagem. Essas disciplinas também se relacionam com conteúdos da educação de 

natureza diversificada, contudo consideramos mais direcionados à docência, totalizando mais 

360 horas. 

Conteúdo relacionado à docência e de natureza diversificada: 

1. Psicologia do Desenvolvimento 

2. Psicologia da Aprendizagem  

3. Educação especial  

4. LIBRAS  

5. Saberes e fazeres do professor diante das dificuldades de aprendizagem 

Conteúdo específico sobre gestão: 

1. Trabalho pedagógico na gestão escolar 

2. Educação e trabalho  

3. Coordenação do trabalho Pedagógico escolar e não-escolar 

4. Gestão Escolar e Currículo  

5. Coordenação do Trabalho Pedagógico em espaços de educação não formal 

O eixo Estágio supervisionado, no que tange à docência, conta com um 

total de 200 horas, divididos em Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do ensino 

Fundamental.  E para a Gestão, conta com uma carga horária de 144 horas, divididas em 

Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar e Estágio Supervisionado em Gestão 

da Educação não formal. A saber, 

Estágio docência:  

1. Estágio Supervisionado na Educação Infantil 

2. Estágio Supervisionado nas séries 

Estágio Gestão: 

1. Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar  
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2.  Estágio Supervisionado em Gestão da Educação não formal. 

Assim, a carga horária dos conteúdos mais especificamente sobre docência 

possui um total de 2.120 horas, sendo que 1.160 horas de conteúdos específicos sobre a 

docência e 960 horas são de conteúdos relacionados à docência e áreas diversas. 

  O eixo Conhecimento sobre pesquisa em educação, considerado um dos 

pilares da formação no curso, conta com uma carga horária de 460 horas, dividida em 5 

disciplinas. 

Conteúdo específico sobre Pesquisa em educação: 

1) Metodologia do trabalho científico em educação 

2) Pesquisa educacional  

3) TCC 1  

4) TCC 2  

5) TCC 3 

Segundo o PPP, o aluno deve cumprir 100 horas em Atividade Acadêmica 

Complementar. Essas horas podem ser realizadas em atividades de natureza diversas 

previamente elencadas no projeto pedagógico, a escolha de quais atividades a serem 

realizadas pelo aluno é de acordo com seu interesse. Conforme a matriz curricular do curso:  

 

/.../ Monitoria Acadêmica, Projetos de Pesquisa em Ensino, de Pesquisa, de 

Extensão e Integrados, Programas de Extensão e de formação complementar 

no Ensino de graduação, Disciplinas Especiais, Cursos de Extensão, 

Eventos, Estágios curriculares não obrigatórios e Disciplinas Eletivas. 

(MATRIZ CURRICULAR, Pedagogia UEL, 2010 p.2). 

 

Considerando-se a formação para Gestão Escolar, os conteúdos que são 

relacionados especificamente a essa área encontram-se em 6 disciplinas, num total de 420 

horas, contando com mais 2 estágios que totalizam 144horas, que somam, portanto, 8 

disciplinas, e um total de 564 horas.  

As disciplinas específicas que abordam os conhecimentos relacionados à 

gestão estão, na matriz curricular, nos eixos: Conhecimento, Currículo e Gestão; Educação 

e Sociedade e Estágio Supervisionado. São elas, segundo o PPP do curso (2010):  

Disciplina Trabalho pedagógico na gestão escolar, carga horária 60 horas, 

objetivos Gerais: “Desenvolver uma análise do trabalho do pedagogo (orientador educacional 

e supervisor escolar) contemplando a especificidade de sua função na coordenação do 

trabalho pedagógico e na gestão democrática da escola pública”. 
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Disciplina Coordenação do trabalho Pedagógico escolar e não-escolar, 

carga horária 120 horas, objetivo geral: “discutir o papel do pedagogo na coordenação do 

trabalho pedagógico escolar e não-escolar”.  

Disciplina Gestão Escolar e Currículo, carga horária 60 horas, objetivo 

geral: “refletir os pressupostos históricos, sociais e políticos da construção do currículo e o 

papel do pedagogo nessa construção e na gestão escolar”. 

Disciplina Educação e trabalho, carga horária 60 horas, objetivo geral: 

“Analisar o desenvolvimento histórico do trabalho e da educação, as formas de organização 

do trabalho e as exigências educativas contemporâneas, assim como as diferentes propostas de 

formação para e pelo trabalho”. 

Disciplina Coordenação do Trabalho Pedagógico em espaços de 

educação não formal, carga horária 60 horas, 1
a
 série, objetivos gerais: “refletir as 

perspectivas de atuação do pedagogo na organização e coordenação do trabalho pedagógico 

em movimentos sociais”. 

Disciplina Políticas Educacionais, carga horária 60 horas, objetivos gerais: 

“analisar as políticas educacionais no cenário mundial contemporâneo e suas relações com as 

propostas de organismos multilaterais para a América Latina, bem como a política 

educacional brasileira e a legislação atual”. 

Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar, carga horária 

72 horas, 4
a
 série, objetivos gerais: “analisar e compreender a atuação do pedagogo na gestão 

escolar”. 

Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar não formal, 

carga horária 72 horas, 5
a
 série, objetivo geral: “Analisar e compreender a atuação do 

pedagogo na gestão da educação não formal”. 

Portanto, considerando-se que temos 1.160 horas de conhecimentos 

específicos sobre docência e 960 horas de conhecimentos relacionados à docência, totalizando 

2.120 horas e, apenas, 564 horas para gestão, podemos concluir que a gestão escolar é 

abordada, no curso, de forma secundária. Conforme observamos, o curso de formação inicial 

em nível de graduação, que explicita em seu projeto pedagógico um compromisso com a 

formação do gestor escolar, demonstra, objetiva e quantitativamente em sua matriz, que 

aqueles que desejam atuar na área de gestão necessitarão de uma formação 

complementar/continuada, que poderá ocorrer num curso de extensão ou especialização; bem 

como estudos complementares ao longo da graduação que possam, de algum modo, garantir 
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ao futuro gestor uma formação mais aprofundada e adequada para o desenvolvimento de sua 

práxis gestora. 

As 3.244 (três mil, duzentas e quarenta e quatro) horas totais ofertadas na 

matriz curricular do curso são divididas, segundo nossas análises e representadas no gráfico a 

seguir, do seguinte modo:  

 

Gráfico 1                                                                                                    Fonte: autores, 2016. 

O perfil acadêmico e profissional almejado, explicitado no PPP do curso de 

Pedagogia da UEL, é o seguinte: 

 
O Curso de Pedagogia formará um profissional cuja base de atuação é 

Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério para a 

Educação Infantil; Gestão Pedagógica na Educação formal e não formal e 

Magistério das Matérias Pedagógicas. O Curso de Pedagogia deve abranger 

a formação do Pedagogo num sentido amplo que contemple a educação 

formal, prioritariamente, e a educação não-formal. A primeira, entendida nas 

práticas educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a instituição 

escolar configura-se como principal espaço de atuação do pedagogo e, a 

segunda, que apresenta como espaço de atuação as várias outras instituições, 

associações, organizações e grupos dos diferentes segmentos da sociedade. 

(PPP, Curso de Pedagogia UEL, 2010). 

 

Este perfil do egresso, descrito no PPP, é prioritariamente para atuação na 

Docência na Educação Infantil e Anos Iniciais conforme já afirmamos anteriormente. 
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Contudo, fica claro nos objetivos e justificativas do projeto o compromisso em formar 

também para a atuação na Gestão Escolar e nas atividades em espaços não escolares, em que 

sejam previsto conhecimentos pedagógicos. 

Sobre a formação o curso de Pedagogia declara-se que: 

 
Em se tratando de formação de professores, a Universidade constitui-se no 

lócus privilegiado. O Curso de Licenciatura em Pedagogia é o que deve 

formar os futuros profissionais do Magistério para as Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental, do Magistério para a Educação Infantil e do Magistério 

das Matérias pedagógica, além dos profissionais para atuarem na Gestão 

Pedagógica na educação formal e não formal. (PPP, Curso de Pedagogia 

UEL, 2010). 

 

O curso assumiu, portanto, o objetivo de formar profissionais para atuarem, 

prioritariamente, na docência e, ainda, na gestão e pesquisa. Acreditamos, portanto, que esses 

profissionais devem ter uma formação de qualidade, para que possam exercer suas atividades 

com êxito e, assim, a principal função da escola básica seja efetivada, ou seja, a transmissão 

de conhecimentos socialmente elaborados com o compromisso da transformação social por 

meio da gestão democrática. 

Nesse capítulo, realizamos a análise do PPP e, nesta análise, observamos 

que o curso tem como principal fundamento/objetivo a formação para a docência, atribuindo a 

ela uma carga horária maior, no total 2.120 horas e, apenas, 564 horas para gestão.  

Considerando que essa pesquisa tem como foco a formação do diretor de 

escola, no capítulo 4 apresentaremos os resultados da pesquisa de campo realizada por meio 

do questionário aplicado com os alunos do 4º ano do curso de Pedagogia, para analisarmos 

suas opiniões e percepções a respeito da formação que o curso de Pedagogia da UEL oferece 

atualmente para a gestão escolar, dando voz àqueles que estão diretamente envolvidos e, de 

algum modo, são os maiores interessados na questão, corroborando, assim, com as análises 

teóricas e quantitativas desenvolvidas pela pesquisa.  
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5 PESQUISA DE CAMPO: A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 

 

Realizamos esta pesquisa de campo com o objetivo de coletarmos dados que 

colaborassem com nossas análises. A opinião/percepção dos alunos a respeito da formação 

que atualmente o curso de Pedagogia da UEL oferece para a Gestão Escolar, ou seja, para a 

função de Diretor da rede básica de ensino é de suma importância, pois são eles os principais 

interessados e envolvidos no processo. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 17 de fevereiro do ano de 2016, a 

partir de um questionário estruturado com 8 questões fechadas e 1 questão aberta, aplicado 

aos estudantes do 4º ano do período matutino e noturno do curso de Pedagogia da UEL. 

Atualmente, o curso conta com 108 alunos matriculados, (de acordo com a pauta/lista de 

presença dos professores, esse número pode ter uma pequena variação) sendo que desses, 

tivemos a participação de 90 alunos. A entrevista/questionário foi utilizada como um 

instrumento para levantamento de dados que foram analisados com objetivo de subsidiar esse 

trabalho. Os dados foram coletados, analisados, tabulados e expostos em gráficos. 

Na primeira pergunta, questionamos aos alunos qual a área que tem maior 

ênfase no curso tendo-se como referência à diretriz curricular (disciplinas, conteúdos e demais 

atividades). 

 Dos 90 entrevistados, 58 alunos, ou seja, a maioria, (~64 %), considera que 

a Docência na Educação Infantil é a área de maior ênfase no curso; os que consideram a 

Docência nos Anos Iniciais são 8 aluno (~9%); sendo que 7 (~8,%) consideram tanto a 

Docência na Educação Infantil como Docência nos Anos Iniciais; apenas 10 alunos (~11%) 

consideram a Gestão Escolar e outros 7 (~8,%) não consideram nenhuma área em específicos.  

Portanto, temos 73 alunos (~81%) que consideram a Docência como área de 

maior ênfase nas atividades, disciplinas e conteúdos proporcionados pelo curso. Com esse 

resultado, é possível percebermos que a ênfase no curso de Pedagogia, na opinião dos 

estudantes, destina-se majoritariamente à Docência. Podemos atribuir esse resultado, ao fato 

de que grande parte das disciplinas do curso são voltadas especificamente à docência (tanto na 

Educação Infantil como Anos Iniciais) e para as outras áreas do curso como Gestão e Pesquisa 

é destinada uma carga horária reduzida. Com base em nossa análise no Projeto Pedagógico, a 

carga horária destinada para cada área pode ser dividida do seguinte modo: Docência 2.120 

horas, Gestão 564 horas, Pesquisa 460 horas e 100 horas de Atividade Acadêmica 

Complementar. 

Abaixo o gráfico que demonstra este resultado: 
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1-Qual área de formação você considera ter maior ênfase na diretriz curricular 

(disciplinas/conteúdos) e demais atividades no curso de Pedagogia da UEL? 

 

 Gráfico 2                                                                                                   Fonte: autores, 2016. 

 

Na segunda pergunta, indagamos aos alunos sobre como eles avaliam a 

formação oferecida para a Gestão Escolar pelo curso de Pedagogia da UEL. 

Como resultado, 3 alunos consideram que a formação oferecida pelo curso é 

excelente; os que consideram a formação boa totalizam 26; a maioria, 49 alunos, considera a 

formação regular; os alunos que consideram a formação como sendo ruim são 10, e apenas 2 

estudantes consideram a formação muito ruim.  

Ao analisarmos os resultados, a maioria dos alunos pesquisados, 49 (~54%), 

consideram a formação regular, entendemos que este é um resultado preocupante e talvez seja 

necessário repensar a formação oferecida pelo curso para a área de gestão escolar, pois, uma 

formação regular não prepara de modo adequado este profissional, considerando também que 

o curso de Pedagogia é o único curso de graduação (portanto formação inicial) que oferece 

essa formação para a gestão. Podemos concluir (também pelas falas não registradas no 

questionário) que os alunos consideram a formação oferecida pelo curso como regular devido 

à falta de conteúdos, disciplinas e demais atividades que se destinam à gestão escolar. Fato 

que quantitativamente está confirmado em nossa pesquisa. 

 

 

 

 



 42 

 

 2-Como você avalia a formação inicial oferecida pelo curso de Pedagogia da UEL no 

que tange a GESTÃO ESCOLAR? 
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Gráfico 3                                                                                       Fonte: autores, 2016.  

 

Na terceira pergunta, questionamos aos alunos se a formação para a Gestão 

Escolar é suficiente e pertinente, considerando a atuação do Diretor na rede básica e a 

realidade/cotidiano da escola.  

Como resultado, apenas 1 aluno considera plenamente suficiente a 

formação; os estudantes que consideram razoavelmente suficiente são no total 30; a maioria, 

38 alunos, considera a formação para atuar como diretor insuficiente; na alternativa do nosso 

questionário sobre a formação ser “suficiente apenas nas disciplinas, mas insuficiente nas 

outras atividades”, 21 alunos concordam com essa alternativa e nenhum dos entrevistados 

consideram que a formação é “insuficiente nas disciplinas, mas suficientes nas outras 

atividades”. 

Com base nos resultados, a maioria dos alunos, 38 (~42%), considera que a 

formação oferecida pelo curso de Pedagogia é insuficiente para o cargo de diretor de escola. 

Sendo assim, acreditamos ser necessário repensar essa formação para que o curso propicie 
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condições efetivas de aprendizagem, por meio de disciplina, estágios, discussões e atividades 

relacionadas à gestão.  

 

3-Os conhecimentos relacionados à Gestão Escolar, tratados nas disciplinas e outras 

atividades (estágio, semana acadêmica, discussão de pesquisa, IC etc.) no curso de 

Pedagogia da UEL é, a seu ver, pertinentes e suficientes para a formação deste egresso 

para atuar na função de Diretor de Escola considerando a realidade que este 

profissional enfrentará no cotidiano da escola básica? 

 

1

30

38

21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 Plenamente

suficiente.

Razoavelmente

suficiente.

Insuficiente Suficiente apenas

nas disciplinas,

mas insuficiente

nas outras

atividades.

Insuficiente nas

disciplinas, mas

suficientes nas

outras atividades.

Gráfico 4                                                                                                    Fonte: autores, 2016. 

 

Na quarta pergunta, indagamos aos alunos se eles têm interesse de atuar na 

gestão escolar, na função de Coordenador Pedagógico ou na função de diretor de escola.   

Como resultado, dos 90 entrevistados, 30 têm interesse de atuar apenas 

como Coordenador Pedagógico e 12 alunos apenas como Diretor de Escola; a maioria, 34 

alunos, tem interesse de atuar tanto na função de Coordenador e/ou Diretor; os alunos que não 

têm interesse de atuar na área da gestão são 14; no total temos 76 alunos que têm interesse de 

atuar na Gestão Escolar. Observamos que nessa questão o cargo de gestor está relacionado 

tanto ao diretor escolar como ao coordenador pedagógico. Embora, em nossa nessa pesquisa e 

de acordo com Libâneo, a gestão seja atribuída principalmente ao diretor escolar.  
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4-Você tem interesse em atuar na Gestão Escolar, ou seja, como Coordenador 

Pedagógico ou Diretor Escolar? 

 

 

Gráfico 5                                                                                                   Fonte: autores, 2016. 

 

Na quinta pergunta, questionamos aos alunos se eles consideram estarem 

preparados para atuarem como diretor de escola, tendo como base a formação oferecida pela 

UEL no curso de Pedagogia.  

Com base na pergunta, apenas 2 alunos consideram-se plenamente 

preparados, e 1 aluno considera-se plenamente preparado e ao mesmo tempo parcialmente 

despreparado (o aluno assinalou as duas alternativas); a maioria, 45 alunos, considera-se 

parcialmente preparada; os que se consideram plenamente despreparado totalizam 22, 

enquanto 20 alunos consideram-se parcialmente despreparados. 

Podemos perceber que os alunos, em geral, não se consideram preparados 

para atuarem como diretor de escola, mesmo que a maior parte dos alunos, 45, considerem-se 

parcialmente preparados. Entendemos que não podemos aceitar uma formação que prepara 

seus egressos parcialmente para atuarem numa determinada área que esteja, inclusive, 

destacada em seu PPP, e principalmente devido à importância da função do diretor de escola, 

conforme observamos nas afirmações dos autores de referência da pesquisa.  
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5-Você considera estar preparado para atuar na área da Gestão como Diretor de Escola, 

considerando a formação que recebeu no curso de Pedagogia da UEL? 

 

 Gráfico 6                                                                                                   Fonte: autores, 2016. 

 

Na sexta pergunta, indagamos aos alunos se eles consideram necessário 

reformular o currículo do curso, considerando a gestão escolar e a formação para o diretor de 

escola.  

Os alunos que consideram necessário repensar o currículo em sua totalidade 

são 39; a maioria, 50 alunos, considera ser necessário repensar o currículo parcialmente e 

apenas 1 dos entrevistados não considera ser  necessário repensar o currículo. 

Com base no questionário, 89 alunos (98,8%) declararam, de algum modo, 

ser necessário repensar o currículo, considerando a área de gestão e a função de diretor 

escolar. Em nossa análise sobre o PPP do curso de Pedagogia, acreditamos ser necessário 

repensar o currículo do curso, pois, a carga horária destinada especificamente para a gestão é 

de apenas 564 horas, de um total de 3.244 horas. Acreditamos que os alunos consideram 

necessário repensar o currículo devido a matriz curricular do curso ser destinada 

primordialmente para a docência e não oferecer uma formação adequada para as outras áreas 

possíveis do futuro pedagogo atuar. 
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6-Você considera ser necessário repensar o Currículo do curso de Pedagogia tendo em 

vista a função do Gestor Escolar, em especial do diretor de escola? 

 

 

Gráfico 7                                                                                                   Fonte: autores, 2016. 

 

Na sétima pergunta, questionamos aos alunos se eles acreditam ser 

necessária uma complementação na formação para atuar na gestão escolar, na função de 

diretor de escola, podendo ser: uma pós-graduação, formação continuada ou participação em 

um programa governamental.  

A maioria, 88 alunos, considera ser necessário uma complementação na 

formação, e dos outros 2 entrevistados, 1 assinalou as duas alternativas, assim, 

desconsideramos sua resposta, e o outro aluno escreveu que a “graduação deveria 

proporcionar essa formação”. Desse modo, entendemos que esse aluno não considera ser 

necessária uma complementação, pois a graduação, para ele, deveria formar plenamente para 

essa área. 

Nessa pesquisa, também consideramos importante a possibilidade de uma 

complementação para a formação do diretor por meio de uma pós-graduação, formação 

continuada ou participação em um programa governamental. Dos 90 entrevistados, 88 

consideram ser necessária uma complementação em sua formação para atuar na área, o que 

demostra uma necessidade de complementação na formação dos estudantes do curso.  
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7-Você considera ser necessária uma complementação em sua formação para atuar na 

Gestão Escolar, na função de Diretor de Escola, tal como: uma pós-graduação, formação 

continuada ou participação em um programa governamental? 

 

 Gráfico 7                                                                                                   Fonte: autores, 2016. 

Na oitava pergunta, indagamos aos alunos sobre qual seria a formação mais 

adequada ao diretor de escola.  

Como resultado, 13 alunos consideram ser suficiente apenas a graduação em 

Pedagogia, e somente 2 alunos consideram que pode ser qualquer Licenciatura, mas, com uma 

especialização na área de Gestão/Direção escolar; a maioria, 75 alunos, considera a formação 

mais adequada a graduação em Pedagogia, porém, com especialização em Gestão/Direção 

escolar. 

Conforme a pesquisa, percebemos que os alunos consideram necessária uma 

complementação na formação para poder atuarem no cargo de diretor de escola. Lembremos 

que, conforme a LDB, o curso de Pedagogia é um dos locus para a formação do gestor e do 

diretor, também possibilita essa formação por meio de uma pós-graduação.  
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8-No seu entendimento, qual curso forma, de modo mais adequado, o profissional da 

educação para exercer a função de Diretor Escolar? 

 

 

Gráfico 9                                                                                                   Fonte: autores, 2016. 

 

Na nona pergunta, indagamos os alunos: Para você, quais são as principais 

funções/atribuições do diretor escolar da educação básica? 

Conforme as respostas obtidas na pesquisa, podemos perceber que, no geral, 

os alunos não têm um bom entendimento do papel exercido pelo diretor na escola, não tendo 

clareza dessa função e não descreveram sobre a importância e a atuação desse profissional. 

Dos alunos entrevistados, a maioria atribuiu ao diretor apenas algumas características, as mais 

citadas foram: administrativas, organização e planejamento. Tivemos 10 alunos que não 

responderam a essa pergunta. 

De acordo com um dos alunos: “Especificamente do Diretor, eu não sei 

dizer as atribuições, pois o meu contado na graduação, relacionado a gestão foi somente com 

o papel e função do pedagogo”. Segundo o aluno, a graduação não possibilitou o 

conhecimento relativo à função do diretor. 

As respostas dos alunos, em geral, demostram que não possuem um 

conhecimento a respeito do papel exercido por esse profissional. Assim, podemos atribuir 

essa falta de conhecimento principalmente ao fato de a graduação não oferecer atividades 

suficientes e pertinentes para essa área. Nas palavras dos alunos: “as funções são mais 

administrativas, burocráticas e financeiras”, “coordenar os trabalhos dos professore. 

Orientar pais e alunos”, “gerir, decidir, opinar, sugerir os tramites no âmbito escolar”. 

Entre as respostas, nas quais alguns poucos alunos demonstram ter 

conhecimento da função do diretor, destacamos:  
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“Na minha concepção, como o nome já diz “diretor” é quem administra as 

funções burocráticas da escola, pois e o diretor que irá tomar as decisões 

em todos os processos que permeiam o contexto escolar. Tanto no que diz 

respeito aos assuntos administrativos, financeiro e alunos. E o diretor que 

irá responder pela escola”. 

 

“Para mim as principais funções são mediar o trabalho do professor com os 

alunos, mexer com a documentação vigente e ficar atento às mudanças nas 

leis, decidir questões burocráticas referente à escola e seus arredores, etc”. 

 

“Cuidar da escola, no sentido da administração espaço físico, corpo 

pedagógico, financeiro, zelar pelo bom funcionamento, participar 

juntamente à comunidade de reuniões pertinentes, etc”.  

 

“A meu ver, o diretor é aquele profissional, que representa os interesses da 

escola bem como gerenciar os recursos e faz a solicitação destes. Suas 

ações visam o bom andamento da intuição, para que junto aos demais 

envolvidos na escola possam realizar o trabalho educativo com vista á 

qualidade do ensino-aprendizagem”. (Estudantes do 4
o
 ano do curso de 

Pedagogia da UEL, 2016) 

 

Nesse capítulo, de maneira geral, podemos perceber que os alunos não 

consideram suficiente a formação oferecida pelo curso de Pedagogia da UEL para a gestão e 

para a função de diretor de escola. Pode-se atribuir esse resultado, principalmente, ao fato de 

o curso ser destinado, majoritariamente, à docência e, por isso, atribui-se uma carga horária 

maior, consequentemente, a esta formação docente. A gestão conta com um número reduzido 

de disciplinas, atividades e respectivas cargas horárias. Ainda com base na pesquisa, muitos 

alunos consideram necessário repensar o currículo do curso tendo em vista a função para a 

gestão e, além disso, acreditam que, no momento, por conta do perfil de formação do curso é 

necessária uma complementação para atuarem na função de diretor de escola. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho, buscamos analisar como tem ocorrido a formação para 

gestão escolar, na função de diretor de escola da rede básica de ensino, oferecida pelo Curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual Londrina (UEL). Verificamos no PPP do curso, 

sobretudo em sua matriz curricular, quais e quantas disciplinas e demais atividades (e suas 

respectivas cargas horárias), se propõem discutirem conteúdos correlatos a essa formação.  

Na análise, por meio do estudo das legislações que orientam a Pedagogia, 

destacamos as principais reformulações que ocorreram no curso. Na sua gênese, destinava-se 

a formação do Bacharel, apto a atuar nos processos administrativos da escola e o curso era 

estruturado pela oferta de conteúdos específicos que promoviam essa formação, com a 

duração de 3 anos. Posteriormente, com a aprovação de leis e devido às novas necessidades e 

demandas econômicas e sociais atreladas a este profissional, o curso foi se reestruturando, 

modificando seus objetivos e sua organização curricular. De modo geral, podemos observar 

que os cursos de Pedagogia começaram a modificar suas estruturas pedagógicas visando 

atender à demanda de que este profissional Pedagogo se tornasse capaz de atuar em diversos 

espaços e desenvolver diversas funções, profissional polivalente atuando na docência, na 

gestão, na pesquisa, em espaços de educação formal ou não formal.  

Conforme a LDB, o curso de Pedagogia é locus de formação do gestor, 

sendo o único curso de graduação para a formação inicial do gestor, ficando outra 

possibilidade dessa formação apenas em nível de pós-graduação. Após a aprovação da LDB, 

houve uma preocupação em elaborar as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso 

de Pedagogia, momento no qual ocorre o debate se o curso de Pedagogia seria, ou não, 

destinado à formação do gestor. Na primeira proposta das DCNP, Parece nº5/2005, a gestão 

foi retirada como base da formação do pedagogo. Contudo, o Parecer foi revisto e em 

conformidade com a LDB foi elaborado um novo parecer, homologado em 2006, garantindo 

que o curso de Pedagogia destina-se também à formação do gestor. 

Conforme os documentos analisados na pesquisa, tanto nas DCNP (2006) 

como no PPP da UEL (2010), podemos observar que a Pedagogia caracteriza-se como uma 

Licenciatura, embasada em três princípios: docência majoritariamente, gestão e pesquisa. A 

docência é entendida em uma concepção ampliada que não se restringe apenas a sala de aula, 

mas envolve diversos processos educativos, tanto nos processos de aprendizagem como na 

gestão, na pesquisa, e em outros trabalhos relacionados com a educação. 
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 No PPP do Curso de Pedagogia da UEL, verificamos que a formação 

oferecida possibilita ao egresso a atuação em gestão escolar, pois os conhecimentos ofertados 

por algumas disciplinas constantes da matriz curricular e outras atividades propostas (por 

exemplo, o Estágio Curricular Supervisionado) mantêm e fundamentam a gestão como um 

dos pilares dessa formação. Contudo, não podemos deixar de observar que a docência é 

tradada como finalidade principal do curso: 

 

Docência (Centros de Educação Infantil; Formação de professores em nível 

médio; Séries iniciais; Educação de Jovens e Adultos).Gestão Pedagógica 

(Centros de Educação Infantil; Formação de professores em nível médio; 

Séries iniciais; Educação de Jovens e Adultos; Ensino Fundamental e médio; 

Educação profissionalizante). NÃO-ESCOLARES: na docência e na gestão 

pedagógica – No planejamento, organização e desenvolvimento do trabalho 

pedagógico não escolar (movimentos sociais; espaços comunitários, projetos 

educativos vinculados ao Poder Público; ONGs). (SITE UEL, Curso de 

Pedagogia, 2015.). 

 

Conforme a pesquisa de campo realizada com os alunos do 4
o
 anodo curso 

de Pedagogia da UEL (2016), dos 90 entrevistados, 73 alunos (~81%) consideram a docência 

como área de maior ênfase no curso e, com base em nossa análise sobre o projeto pedagógico, 

a carga horária do curso, atualmente, destinada à docência totaliza 2.120 horas, sendo que a 

carga horária total do curso é de 3.244 horas. Assim, demostra-se de forma clara que a 

docência é o objeto de estudo principal do curso de Pedagogia.  (pergunta 1 do questionário) 

No entanto, a gestão é tratada nos documentos orientadores – DCNP e PPP 

da UEL – como um dos fundamentos/pilares da Pedagogia, garantindo uma formação para 

atuação nessa área. Na grade curricular estão estabelecidas atividades que resultam nesta 

capacidade/competência, ainda que essa formação ocorra de modo secundário e, a nosso ver, 

insuficiente, considerando principalmente em nossas análises a carga horária destinada a 

formação do gestor escolar, 564 horas. No questionário aplicado aos alunos, ao perguntarmos 

como eles avaliam a formação para gestão no curso, a maioria, 49 alunos (~54%), considera a 

formação para a gestão insuficiente. (pergunta 2).  Especificamente sobre a função do diretor, 

38 alunos (~42%) consideram a formação oferecida pela Pedagogia insuficiente, e outros 21, 

(~23%), consideram suficiente apenas nas disciplinas, mas insuficiente nas outras atividades. 

Assim, no total temos que 59 dos alunos, (~56%), consideram a formação oferecida 

insuficiente para atuar nessa função. (pergunta 3) 

Analisando o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da UEL, 

observou-se que a formação para o gestor, de modo geral, tem-se caracterizado de forma 

secundária em relação à docência, com uma carga horária total de 564 horas de um total de 
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3.244, ou seja, insuficiente para uma formação que permita atender às exigências deste cargo. 

Considerando que o curso conta com 46 disciplinas e apenas 8 são destinadas especificamente 

à gestão, acreditamos que torna-se essencial e necessário repensarmos esta formação inicial e, 

também, a oferta de formação continuada para esse profissional. 

Perguntamos, no questionário aplicado, se os alunos consideram ser 

necessário repensar o currículo do curso considerando a gestão e o cargo de diretor. Dos 90 

alunos, 89 (98,8%) consideram, de algum modo, ser necessário repensar o currículo. Desse 

total de 89, 50 (~56%) consideram necessário alterar o currículo parcialmente e 39 (~44%) 

acreditam ser necessário repensar na totalidade do currículo do curso. (pergunta 6 ) 

Ao questionarmos se eles consideram-se preparados para atuarem no cargo 

de diretor, tivemos como resultado que 42 alunos (47%) consideram despreparados e, desses, 

22 alunos (~52%) consideram-se plenamente despreparados, sendo os outros 20 (~48%) 

parcialmente despreparados. Já a maior parte, 45 (50%) dos entrevistados, considera-se 

parcialmente preparado. Ressaltamos que não acreditamos ser suficiente uma formação que 

prepare parcialmente os seus egressos para atuarem no cargo de diretor, pois entendemos que 

o curso de graduação necessita propiciar o desenvolvimento de conhecimentos compatíveis 

com a função do gestor de modo completo, a partir de: conteúdos, práticas, disciplinas, 

estágios e atividades pertinentes e necessárias à formação deste profissional. (pergunta 5) 

Ao questionarmos os estudantes se eles consideram necessária uma 

complementação para atuar no cargo de diretor, dos 90 entrevistados, 88 (97,7%) 

consideraram necessária uma complementação na formação. Podemos entender, portanto, que 

a formação oferecida pelo curso de Pedagogia não tem preparado de modo adequado e 

suficiente para a função de diretor de escola. (pergunta 7).  

Preocupar-se e repensar a formação do gestor faz-se necessário, 

considerando-se o papel importante que este profissional desenvolve na instituição de ensino, 

conforme nos afirma Paro e Libâneo e, principalmente, pelo curso de Pedagogia ser o único 

curso de graduação (formação inicial) que forma para a gestão, para o cargo de diretor 

escolar.  

Quanto à concepção de uma gestão democrática, conforme Paro (2012), a 

escola deve ser administrada e quem o faz é o diretor escolar, o gestor é o principal 

responsável pela administração da escola e possui a capacidade de criar um ambiente 

democrático, “todos os amplos setores envolvidos precisam ser considerados (p. 212)”. 

Levando-se em conta o contexto atual de nossa sociedade capitalista, a gestão democrática 

busca de algum modo colaborar na superação da ordem social vigente, negando a 
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centralização do poder em uma só pessoa, embasada na participação coletiva, na divisão do 

poder e na corresponsabilidade entre todos envolvidos no processo escolar. Vejamos: 

 

 A “coordenação” do esforço de funcionários, professores, pessoal técnico-

pedagógico, alunos e pais, fundamentada na participação coletiva, é de 

extrema relevância na instalação de uma administração democrática no 

interior da escola. É por meio dela que são fornecidas as melhores condições 

para que os diversos setores participem efetivamente da tomada de decisões, 

já que estas não se concentram mais nas mãos de uma única pessoa, mas na 

de grupos ou equipes representativos de todos. (PARO, 2012, p.212). 

 

A transformação social caracteriza-se como a educação que “no caráter 

pedagógico assume a luta política da classe trabalhadora”. Desse modo, educação como 

transformação social ocorre “em seu caráter intrínseco da apropriação do saber historicamente 

acumulados”, pelas classes menos privilegiadas e dominadas “na luta pela desarticuladora do 

poder do capitalismo e pela organização de uma nova ordem social”, Paro (2012, p.135). 

  
 /.../ a educação poderá contribuir para a transformação social, na medida em 

que for capaz de servir de instrumento em poder dos grupos sociais 

dominados em seu esforço de superação da atual sociedade de classe. Dessa 

forma, a questão da educação enquanto fator de transformação social 

inscreve-se no contexto mais amplo do problema das relações entre 

educação e política. (PARO, 2012, p. 133). 

 

Assim, consideramos necessário qualificar os egressos do curso de 

pedagogia e esta qualificação pode ser realizada por meio de um curso de extensão, pós-

graduação, formação continuada, estudos complementares ou programas governamentais, 

para que esses possam realizar um trabalho com comprometimento e tendo em vista uma 

educação de qualidade e transformadora. 

A partir da análise que esta pesquisa proporcionou, acreditamos que, para a 

concretização de uma formação qualitativamente adequada, é necessário que a Pedagogia 

garanta em seu PPP e, portanto, em sua matriz curricular uma formação aprofundada e com a 

devida oferta de conhecimentos que propiciem reflexões e discussões de concepções relativas 

à gestão em prol de garantir uma formação efetiva. 

Enfim, novamente afirmamos que essa preocupação com a formação faz-se 

necessária devido à extrema importância do papel do gestor na escola, engajado em uma 

educação de qualidade, comprometida com a formação efetiva dos sujeitos. Essa função que 

não é neutra envolve poder e responsabilidade. Nesse sentido, o diretor é considerado como: 

condutor, mediador e responsável em intervir, modificar e propiciar um ambiente 

democrático, de superação da hierarquia e do autoritarismo na gestão escolar.  O gestor é 
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responsável por propiciar a criação de um ambiente de efetivação da principal função da 

escola: ser um espaço de transmissão, produção, socialização de conhecimentos socialmente 

elaborados, conhecimento científico e produzir a humanidade em cada indivíduo, podendo 

propiciar a emancipação e a transformação do sujeito. Apesar de haver outros cursos possíveis 

para colaborar e ampliar a formação deste profissional, isso não diminui a importância e 

necessidade da graduação em Pedagogia repensar e reformular seus currículos na perspectiva 

de formação do gestor escolar.  
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ANEXO 1  

Universidade Estadual de Londrina 

CECA - Centro de Educação Comunicação e Artes 

Pedagogia 
 

A entrevista/questionário a seguir, é um instrumento para levantamento de dados que serão 

utilizados em análises com objetivo de subsidiar a pesquisa de TCC “Formação para diretor 

escolar da educação básica: Um estudo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina”. 
 

1) Qual área de formação você considera ter maior ênfase na diretriz curricular 

(disciplinas/conteúdos) e demais atividades no curso de Pedagogia da UEL? 

(a) Docência na Educação Infantil. 

(b) Docência nos Anos Inicias. 

(c) Gestão Escolar. 

(d) Nenhuma área em específico. 

 

2) Como você avalia a formação inicial oferecida pelo curso de 

Pedagogia da UEL no que tange à GESTÃO ESCOLAR? 

(a) A formação oferecida pelo curso, no que se refere à Gestão Escolar, foi excelente. 

(b) A formação oferecida pelo curso, no que se refere à Gestão Escolar, foi boa. 

(c) A formação oferecida pelo curso, no que se refere à Gestão Escolar, foi regular. 

(d) A formação oferecida pelo curso, no que se refere à Gestão Escolar, foi ruim. 

(e) A formação oferecida pelo curso, no que se refere à Gestão Escolar, foi muito ruim. 

 

3) Os conhecimentos relacionados à Gestão Escolar, tratados nas disciplinas e outras 

atividades (estágio, semana acadêmica, discussão de pesquisa, IC etc.) no curso de 

Pedagogia da UEL é, a seu ver, pertinentes e suficientes para a formação deste egresso 

para atuar na função de Diretor de Escola considerando a realidade que este profissional 

enfrentará no cotidiano da escola básica? 

(a) Plenamente suficiente. 

(b) Razoavelmente suficiente. 

(c) Insuficiente. 

(d) Suficiente apenas nas disciplinas, mas insuficiente nas outras atividades. 

(e) Insuficiente nas disciplinas, mas suficientes nas outras atividades. 

 

4) Você tem interesse em atuar na Gestão Escolar, ou seja, como Coordenador Pedagógico 

ou Diretor Escolar? 

(a) Sim, como Coordenador Pedagógico. 

(b) Sim, como Diretor Escolar. 

(c) Sim, como Coordenador Pedagógico e/ou Diretor Escolar. 

(d) Não, eu não tenho interesse em atuar na Gestão Escolar. 

 
5) Você considera estar preparado para atuar na área da Gestão como Diretor de Escola, 

considerando a formação que recebeu no curso de Pedagogia da UEL? 

(a) Considero estar plenamente preparado. 
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(b) Considero estar parcialmente preparado. 

(c) Considero estar plenamente despreparado. 

(d) Considero estar parcialmente despreparado. 

 

6) Você considera ser necessário repensar o Currículo do curso de Pedagogia tendo em 

vista a função do Gestor Escolar, em especial do diretor de escola? 

(a) Sim, considero ser necessário repensar o currículo em sua totalidade. 

(b) Sim, concordo ser necessário repensar o currículo, parcialmente. 

(c) Não, não considero ser necessário repensar o currículo, ele já está adequado e suficiente no 

que tange a formação para gestão escolar, em especial para Diretor de Escola. 

 

7) Você considera ser necessária uma complementação em sua formação para atuar na 

Gestão Escolar, na função de Diretor de Escola, tal como: uma pós-graduação, formação 

continuada ou participação em um programa governamental? 

(a) Sim, considero ser necessária uma complementação na minha formação para atuar como 

Diretor de Escola.  

(b) Não, não considero ser necessária uma complementação na minha formação para atuar como 

Diretor de Escola, pois a formação no curso de Pedagogia foi plenamente suficiente. 

 

8) No seu entendimento, qual curso forma, de modo mais adequado, o profissional da 

educação para exercer a função de Diretor Escolar? 

(a) Graduação em Pedagogia. 

(b) Graduação em qualquer Licenciatura. 

(c) Graduação em qualquer Licenciatura, mas com especialização em Gestão/Direção Escolar. 

(d) Graduação em Pedagogia, mas com especialização em Gestão/Direção Escolar. 

 

9) Para você, quais são as principais funções/atribuições do Diretor Escolar da educação 

básica? 

R:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


