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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar a formação inicial do coordenador 
pedagógico escolar atual, que se dá por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de Pedagogia (Resolução CNE\CP nº 1/2006), que estabelecem a 
docência base para a formação inicial do pedagogo e uma nova concepção para o 
ensino, aliando-o  à  gestão de sistemas escolares e não escolares como também à 
produção de conhecimento científico no âmbito educacional. Observando que a 
formação voltada para gestão e coordenação de sistemas escolares ocupa lugar 
secundarizado na graduação, levantamos a seguinte questão: O egresso em 
Pedagogia está preparado para atuar na coordenação do trabalho pedagógico 
escolar? Para tanto, como aporte teórico utilizamos as contribuições  dos seguintes 
autores: Brzezinski (1996), Libâneo e Pimenta (1999), Silva (2003), Saviani (2008, 
2009), Andreotti (2006), Veiga (2005), Evangelista e Triches (2008) e Vieira (2007, 
2008). Também realizamos um estudo resgatando a historicidade da formação 
desse profissional por meio da análise dos documentos normativos para o curso de 
Pedagogia. Os documentos analisados foram: Decreto nº 1.190/1939,  Parecer 
251/1962, Parecer nº 252/1969, LDB n°9.394/1996, Parecer CNE/CP nº. 05/2005 e 
Resolução CNE\CP nº 1/2006. Em meio aos estudos, observamos que a LDB nº 
9.396/1996, no Artigo 67, parágrafo primeiro decreta que a experiência docente um 
é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de 
magistério. Com a finalidade de investigar se a experiência na docência é essencial 
para um bom desempenho na coordenação do trabalho pedagógico escolar, foi 
realizada  pesquisa com 25 pedagogos com o objetivo de registrar as considerações 
e ponto de vista de quem está no exercício de suas funções. Diante dos dados 
coletados na pesquisa, fica evidente que para os pedagogos que estão em 
atividade, a experiência na docência é uma condição importante para um bom 
desempenho do coordenador pedagógico. Também, após os estudos e pesquisa, 
consideramos que, uma formação com ênfase excessiva na docência pode restringir 
e dificultar a atuação do pedagogo/coordenador pois entendemos que a 
coordenação do trabalho pedagógico tem suas especificidades. Portanto, faz-se 
essencial um preparo mais completo  que subsidie com mais qualidade a atuação do 
futuro pedagogo. 
 

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; formação inicial; docência.  
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INTRODUÇÃO 

Ao iniciar os estudos no curso de Pedagogia, a grande maioria dos 

graduandos tem uma percepção limitada referente aos campos de atuação de um 

Pedagogo. Ingressamos no curso com a ideia de que atuaremos como professores 

da Educação Infantil ou Anos Iniciais. Com o passar dos semestres somos 

apresentados a uma variedade de disciplinas e percebemos que o leque de 

possiblidades para nossa atuação é diversificado. 

O contato com a pluralidade de disciplinas do curso de graduação acaba por 

exercer uma função parecida com a de uma bússola, como um ponto de orientação 

que nos revela a direção do horizonte, justamente a inclinação, identificação e a 

empatia por uma ou algumas áreas da Pedagogia. 

No primeiro ano do curso analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN’s) para a formação do Pedagogo por meio da Disciplina “Trabalho Pedagógico 

da Gestão Escolar”. Esta busca teve por objetivo verificar a lista de 16 competências 

que o egresso do curso de Pedagogia deve estar apto a desempenhar. Também 

nesta análise percebemos que o curso se propõe a nos preparar para atuarmos na 

docência, na gestão de sistemas escolares e não escolares e também na produção 

de conhecimento científico na área de educação.  

Percebendo quão vasto é o campo da Pedagogia, decidi verificar a 

Resolução CEPE/CA n° 0109/2009 que estabelece a Matriz Curricular para o curso 

de Pedagogia da UEL. Constatei que a mesma tem boa parte de sua carga horária 

voltada para docência. A partir daí levantei a seguinte dúvida: O que é proposto 

pelas Diretrizes, será abordado satisfatoriamente no decorrer da graduação?  

 Já no segundo ano do curso me identifiquei com a disciplina Coordenação 

do Trabalho Pedagógico Escolar e Não Escolar ministrada pela Professora Dra. 

Rosana Pereira de Sousa Lopes e percebi que a área de atuação que apreciaria 

seguir seria a gestão e coordenação de sistemas escolares.  

Sendo assim, voltei à análise da Resolução CEPE/CA n° 0109/2009, com a 

finalidade de identificar quais disciplinas tinham por objeto de estudo a gestão 

escolar e grande foi minha surpresa ao perceber que, das 3244 horas do curso, 

apenas 252 horas são voltadas para este propósito e quase todo o restante da carga 

horária é voltada para docência. Então me perguntei se sairia da graduação 
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preparada para atuar na gestão escolar. Seria a docência realmente base para a 

atuação do pedagogo na gestão escolar? Seria então necessário ter primeiramente 

experiência na docência para então atuar na coordenação do trabalho pedagógico? 

Foi em meio a essa inquietação que participei do Projeto de Iniciação 

Científica “A Identidade do Pedagogo como Coordenador do Trabalho Pedagógico 

Escolar nas Instituições Públicas do Estado do Paraná1”, coordenado pela 

Professora Dra. Rosana Sousa Pereira Lopes. Neste, tive a oportunidade e 

possiblidade de explorar questionários respondidos por Pedagogos da Rede 

Estadual de Ensino em Londrina. Por meio destes questionários pudemos perceber 

o que os pedagogos entendem por docência e se para eles, que estão atuando na 

gestão escolar, a experiência na docência de fato é imprescindível para um bom 

desempenho da função.  

A partir da experiência no Projeto de Pesquisa citado e dos dados dele 

provenientes, debrucei-me sobre esta temática a fim de buscar compreender a 

questão central desta pesquisa: a docência é de fato fundamental para a atuação do 

Pedagogo na Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar? 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram analisados os principais 

documentos normativos para o curso de Pedagogia e também estudos dos autores 

Brzezinski (1996), Cruz (2009), Franco (2003), Libâneo (2006), Libâneo e Pimenta 

(1999), Silva (2003), Saviani (2008, 2009), Andreotti (2006), Veiga (2005), 

Evangelista e Triches (2008) e Vieira (2007, 2008).  

Esta produção está dividida em quatro capítulos; no capítulo “O Pedagogo e 

o percurso histórico de sua formação: Da criação do curso de Pedagogia aos 

debates da década de 1980” apresentamos um resgate histórico da formação do 

Pedagogo, desde a criação do curso de Pedagogia até o final da década de 1970. 

Para isso analisamos os seguintes documentos normativos Decreto nº 1.190/1939, 

Decreto nº 5.540/1968, Parecer 251/1962 e o Parecer nº 252/1969 bem como as 

contribuições dos autores supracitados. Percebemos que durante essa trajetória a 

maior intenção do curso de Pedagogia foi formar o especialista em educação. 

Já o capítulo seguinte “A formação do pedagogo nos debates 

contemporâneos” consideramos para análise, as vigentes Leis de Diretrizes e Bases 

                                                           
1 As informações serão aprofundadas no 3º capítulo. 
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da Educação Nacional, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e também as DCN’S 

para o Curso de Pedagogia Resolução CNE\CP nº 1 de 15 de maio de 2006. 

No terceiro capítulo “A experiência na docência como base da atuação do 

Pedagogo na Gestão Escolar” apresentamos os resultados da pesquisa realizada. 

Finalizamos o trabalho tecendo algumas considerações finais. 
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1. O PEDAGOGO E O PERCURSO HISTÓRICO DE SUA FORMAÇÃO: DA 

CRIAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA AOS DEBATES DA DÉCADA DE 1980 

Desde sua instituição, o curso de Pedagogia é alvo de inúmeros debates, 

contestações, lutas, sensos, dissensos e vários decretos e leis que por vezes 

corroboraram com a ambiguidade de, ora formar o docente, ora formar o 

especialista. 

Para uma análise mais apurada referente a formação do Pedagogo e as 

atribuições a ele conferidas ao longo do tempo, apresentaremos um panorama 

analítico resgatando a historicidade da formação desse profissional a partir da 

década de 1930, utilizando os principais marcos legais e pesquisa bibliográfica. 

Entendemos que as determinações legais se alteram no decorrer do percurso e, em 

meio a esses marcos regulatórios, construiu-se historicamente uma bagagem de 

formação que o pedagogo conserva e carrega, pois isso não se anula ou se 

esquece. 

Para este capítulo, os documentos normativos analisados foram Decreto nº 

1.190/1939, Decreto nº 5.540/1968, Parecer 251/1962 e o Parecer nº 252/1969 e 

como pesquisa bibliográfica foram utilizados estudos de Brzezinski (1996), Libâneo e 

Pimenta (1999), Silva (2003), Saviani (2008, 2009) e Andreotti (2006). 

 

 

 

1.1 Formando o Bacharel – A Criação do Curso de Pedagogia em 1939 
 

No Brasil, desde o período colonial até a criação dos cursos superiores em 

1808, não se demonstrou preocupação referente a formação de professores e 

nenhum decreto a esse respeito foi estabelecido. Conforme Saviani (2009), é na Lei 

das Escolas de Primeiras Letras, estabelecida em 15 de outubro de 1827, que se 

demonstrou pela primeira vez essa preocupação. A formação dos professores se 

dava pelo método mútuo, ou seja, um professor de Primeiras Letras 

responsabilizava-se em ensinar outros professores por meio da demonstração 

prática. 



16 
 

 
 

Seguindo o modelo de formação de professores dos países europeus, em 

1835 se instituiu em Niterói a primeira Escola Normal do país. De acordo com 

Saviani (2009), as Escolas Normais se expandiram por todo país e priorizavam o 

domínio de conhecimentos a serem transmitidos e não se empenhavam nas 

questões didático-pedagógicas.  

Na década de 1930, o crescimento na atividade industrial favoreceu a 

modernização e transformação urbana de certas regiões brasileiras, acentuando 

assim a ampliação de novas classes sociais, bem como a ampliação do mercado de 

trabalho. É sabido que a educação, além de ser instrumento de promoção e inserção 

social, também é instrumento de transformação cultural e progresso de um país. 

Sendo assim, os debates em torno desse assunto já se faziam em setores 

organizados da sociedade como no âmbito político e também em grupos de 

intelectuais ligados a educação e neste período destacamos “O Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova” de 19322. Dentre várias reivindicações, os Pioneiros 

exigiam educação gratuita e laica, um plano nacional de educação e também que a 

formação dos professores se desse nas universidades e não somente nos Cursos 

Normais. 

Por meio dos Pioneiros, uma nova fase para formação de professores 

inaugurou-se. Anísio Teixeira3 criou o Instituto de Educação do Distrito Federal em 

1932 e em 1934, Fernando de Azevedo4 iniciou a formação de professores no 

Instituto de Educação de São Paulo. Devido a qualidade, os cursos foram elevados 

a nível superior e tornaram-se modelos de formação de professores para o ensino 

secundário (SAVIANI, 2009). 

Uma particularidade muito significativa do Instituto de Educação de São 

Paulo é que dispunha de uma escola modelo para ênfase na prática de ensino e 

pesquisas educacionais corroborando com o processo formativo. O Instituto contava 

com uma estrutura de apoio que envolvia: 

                                                           
2 De acordo com Andreotti (2006, p. 105) a Escola Nova “Trata-se de um movimento caracterizado por novas 
ideias pedagógicas que estavam em pauta nos EUA e Europa, com vistas à adequação do ensino na fase de 
desenvolvimento capitalista industrial. John Dewey foi um dos precursores dessas ideias que envolviam a 
expansão das oportunidades escolares, como também novos métodos pedagógicos, em contraposição à escola 
tradicional”.  
3 Pioneiro da Escola Nova. 
4 Pioneiro da Escola Nova. 
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a) jardim de infância, escola primária e escola secundária, que funcionavam 
como campo de experimentação, demonstração e prática de ensino; b) 
instituto de pesquisas educacionais; c) biblioteca central de educação; d) 
bibliotecas escolares; e) filmoteca; f) museus escolares; g) radiodifusão. 
(SAVIANI, 2009, p.146). 

Como espaços de pesquisa: 

Os institutos de educação foram pensados e organizados de maneira a 
incorporar as exigências da pedagogia, que buscava se firmar como um 
conhecimento de caráter científico. Caminhava-se, pois, decisivamente 
rumo à consolidação do modelo pedagógico-didático de formação docente 
que permitiria corrigir as insuficiências e distorções das velhas Escolas 
Normais. (SAVIANI, 2009, p. 146). 

Esses institutos tornaram-se referência para as demais escolas de nível 

superior do país. Sendo assim, O Decreto-lei nº 1.190/1939 de 4 de abril deste 

mesmo ano, que deu organização e regulamentação definitiva a Faculdade Nacional 

de Filosofia da Universidade do Brasil, também estabeleceu o curso de Pedagogia. 

Nesta ocasião, segundo Saviani (2009), os cursos de licenciatura e o curso de 

Pedagogia organizaram-se no modelo que ficou conhecido como “esquema 3+1”. 

Desta maneira, o graduando em Pedagogia estudaria 3 anos de conteúdos 

específicos tornando-se bacharel, ou seja, técnico/ especialista apto a atuar na 

gestão escolar. Com mais 1 ano de estudos em didática, tornava-se licenciado e 

poderia atuar na docência da Escola Normal, em que ocorria a formação dos 

professores para o ensino primário. 

Saviani (2009) afirma que o curso de Pedagogia perdeu sua referência de 

origem quando dispensou a exigência de escolas-laboratório, lócus que fornecia 

base de pesquisa de caráter científico aos processos formativos. Acabaram 

centrando a formação apenas no aspecto profissional dando prioridade a um 

conjunto de disciplinas com conteúdos culturais-cognitivos, preterindo o caráter 

didático-pedagógico a um complemento secundário, ou seja, o curso de didática, 

considerado uma simples imposição formal para a aquisição do registro profissional 

de professor. Sendo assim, as disciplinas elencadas para a formação do pedagogo 

acabaram por ter caráter generalista e resultava em uma formação inadequada e 

inconsistente dando uma feição ilegítima ao curso.  

É relevante destacar que o cargo de professor do Ensino Normal poderia ser 

assumido por qualquer pessoa que possuísse Ensino Superior e cursasse apenas 

as disciplinas de didática do curso de Pedagogia.  
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O pedagogo tinha que competir com os outros que também podiam lecionar 
lá pela tradição. Quem podia lecionar nas cadeiras das escolas normais que 
preparavam os professores primários eram os intelectuais da época, os 
profissionais de direito, medicina, engenharia. Também podiam lecionar os 
padres que tinham formação em teologia e filosofia, além dos demais 
licenciados da nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. (SAVIANI, 
2008).  

Após a promulgação das Leis e Diretrizes e Bases da Educação de 1961, o 

curso de Pedagogia se configurou como lócus de formação para o futuro professor 

do Curso Normal. 

 

 

1.2 O Parecer nº 251/1962 e a dualidade na formação: bacharel e licenciado 

 

Concordando com a Lei nº 4.024/1961, o Parecer nº 251/1962 determinou 

que ao curso de Pedagogia cabia formar os professores para a Escola Normal e 

profissionais não docentes para o âmbito educacional, ou seja, os especialistas em 

educação.  Foi aprovado também o Parecer nº 292/1962 que fixou matérias 

pedagógicas (currículo mínimo) do curso de licenciatura para o magistério nas 

escolas de nível médio mantendo assim a dualidade do bacharelado e da 

licenciatura em Pedagogia. Reafirmou-se a mesma estrutura dos cursos de 

licenciatura e deu-se a preferência de se incorporar a didática à estrutura do curso. 

O Parecer propunha que tanto o bacharelado como a licenciatura deveriam ter 

duração de 4 anos e isso visava romper com o formato “3+1”. Na prática isso não 

ocorreu e de acordo com Brzezinski (1996), os cursos continuavam com três anos 

de formação específica seguido de um ano de formação para prática de ensino.  

Instituiu-se como disciplinas obrigatórias: Psicologia da Educação, 

Sociologia da Educação, História da Educação, Filosofia da Educação, 

Administração Escolar e também duas disciplinas que poderiam ser escolhidas pelos 

Institutos de Educação Superior. Essa estrutura passaria a vigorar em 1963 e para 

Brzezinski (1996), este formato em quase nada se alterava comparando-o ao 

instituído em 1939. 

Também para Libâneo e Pimenta (1999), o Parecer trouxe poucas 

alterações na estrutura do curso de Pedagogia comparando-o ao curso de 1939. Os 

autores concordam que algumas análises apontam para a incongruência de formar, 
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nessa época, especialistas (ou técnicos) em educação para um trabalho dito 

“inexistente”, mas supõem, baseados nos estudos de Silva (1999), que talvez o que 

tenha faltado fosse a normatização da profissão de pedagogo: 

 

Silva relata em seu livro, conclusões do Congresso Estadual de Estudantes 
de Pedagogia, realizado em São Paulo em 1967, em que estes 
reivindicavam a exclusividade de exercício profissional para o licenciado em 
pedagogia em cargos e funções como orientador educacional, diretor de 
escola média, inspetor de Ensino Médio, técnico em educação, professor de 
recursos audiovisuais em educação, técnico de recursos audiovisuais em 
educação, pesquisador educacional, assistente técnico-pedagógico. Os 
estudantes recomendavam, também, a criação, em caráter efetivo, de 
cargos e funções para suprir, com os licenciados em pedagogia, 
necessidades educacionais da realidade brasileira, tais como: planejamento 
educacional, TV educativa, educação de adultos, formulação de uma 
filosofia da educação, reformulação de política educacional, educação de 
excepcionais, desenvolvimento de recursos humanos, atividades 
comunitárias, avaliação de desempenho em escolas e empresas, 
administração de pessoal, educação sanitária. Chegaram, inclusive, a 
recomendar a participação do pedagogo na formação, adaptação e 
aperfeiçoamento do funcionalismo público paulista. (LIBÂNEO, PIMENTA, 
1999, p. 271) 
 

Nas décadas de 1950 e 1960 o modelo político e econômico brasileiro tinha 

como cerne o chamado desenvolvimentismo, que se dava por meio do processo de 

industrialização do país. Cabe destacar que neste período, o Brasil  encontrava-se  

em transição política, em breve processo democrático que em 1964 culminaria no 

golpe militar instaurando-se aí um longo período ditatorial.  

É importante considerar que o campo educacional sempre esteve a 

serventia da conjuntura política vigente, garantindo os interesses de quem está no 

poder. Sendo assim, uma nova reforma no ensino era necessária a fim de atender 

as demandas do mercado de trabalho e proporcionar capacitação profissional para 

tal, ou seja, nesse contexto, o ensino técnico e profissionalizante.  

Já em regime militar (1964), o Ministério da Educação (MEC) ajustou 

acordos com a United States Agency for International Development (USAID) que 

visavam colaboração financeira e técnica à educação brasileira no sentido de moldar 

o ensino de acordo com os interesses do contexto político e econômico. De acordo 

com Minto (2012) os acordos: 

[...] abrangiam desde a educação primária (atual Ensino Fundamental) ao 
ensino superior. O último dos acordos firmados foi no ano de 1976. Os 
MEC-USAID inseriam-se num contexto histórico fortemente marcado pelo 
tecnicismo educacional da teoria do capital humano, isto é, pela concepção 
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de educação como pressuposto do desenvolvimento econômico. Nesse 
contexto, a “ajuda externa” para a educação tinha por objetivo fornecer as 
diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do sistema educacional 
brasileiro, à luz das necessidades do desenvolvimento capitalista 
internacional. Os técnicos norte-americanos que aqui desembarcaram, 
muito mais do que preocupados com a educação brasileira, estavam 
ocupados em garantir a adequação de tal sistema de ensino aos desígnios 
da economia internacional, sobretudo aos interesses das grandes 
corporações norte-americanas. [...] tiveram influência decisiva nas 
formulações e orientações que, posteriormente, conduziram o processo de 
reforma da educação brasileira na Ditadura Militar. (MINTO, 2012, p. 1)5. 
 
 

Por conseguinte, a formação dos profissionais da educação também deveria 

atender a demanda tecnocrata, portando, era fundamental promover uma 

reorganização nas políticas educacionais e o primeiro passo foi efetivar a Reforma 

Universitária que se consolidou por meio da Lei nº 5.540/1968.  

 

 

 

1.3 Extinguindo o bacharelado e instituindo as habilitações - O Parecer nº 

252/1969 

 

A Reforma Universitária tinha como objetivo consolidar uma nova 

organização que se articulasse com o Ensino Médio, isto é, o antigo de 2º grau. 

Dessa maneira, de acordo com a Resolução CNE\CP nº 1/2006, em 1969 o curso de 

Pedagogia sofreu reformulações regulamentadas pelo Parecer nº 252. O Parecer 

elencou o novo currículo mínimo para o curso e também determinou que ao curso de 

Pedagogia cabia diplomar os profissionais da educação, sendo assim, o curso foi 

dividido em habilitações técnicas preparando profissionais para atuarem na 

inspeção, orientação educacional, supervisão e administração. Extinguiu-se o 

bacharelado e a didática foi incorporada ao curso como disciplina obrigatória, desse 

modo, além das habilitações o Pedagogo continuava habilitado a lecionar nos cursos 

Normais e agora também poderia lecionar nas Séries Iniciais no Ensino 

Fundamental (antigo Primeiro Grau). 

                                                           
5 (MINTO, L. W. verbete In: Navegando pela História da Educação Brasileira.  José Claudinei Lombardi, Dermeval 
Saviani,  Maria  Isabel  Moura Nascimento  (Orgs.).  Campinas, SP.  Graf.  FE:  HISTEDBR, 2006.). Disponível em: 
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_mec-usaid%20.htm#_ftn1>. Acesso em 17 
dezembro de 1015. 
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Cabe observar que a divisão técnica e parcelada do trabalho atendeu aos 

moldes tecnicistas impostos pela conjuntura política. Embora o Parecer nº 252/1969 

(BRASIL 1969) tenha determinado que ao curso de Pedagogia cabia a formação de 

professores para o Primeiro Grau, essa formação continuou acontecendo nos cursos 

normais do Segundo Grau. Porém, com a desvalorização do “Magistério” na década 

de 1980, a docência para o ensino de Primeiro Grau transformou-se em habilitação 

nos cursos de Pedagogia (LIBÂNEO, 2006). Percebe-se que as determinações 

legais sempre caminharam ao encontro das demandas governamentais que 

perpetuamente se subordinavam as exigências do mercado e não as verdadeiras 

necessidades escolares. Justificava-se a divisão do curso em habilitações, 

apoiando-se na ideia de que a complexidade no atendimento escolar trouxe a 

necessidade de profissionais especializados em áreas distintas. Sendo assim, a 

formação do pedagogo atravessou algumas décadas tendo como paradigma a 

fragmentação. 

Ao final da década de 1970, iniciou-se uma série de debates promovidos por 

grupos de educadores e ganharam força com o início da redemocratização do país 

na década seguinte. 

Observando este percurso histórico, fica evidente que desde o ano de sua 

criação, o curso de Pedagogia atravessou décadas buscando estabelecer uma 

identidade e por vezes teve interesses políticos sobrepondo-se e interferindo na 

constituição da mesma. 
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2. A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NOS DEBATES CONTEMPORÂNEOS 

A década de 1980 foi palco de intensas transformações políticas e o Brasil 

começava então a passar por um processo de redemocratização. Essas mudanças 

refletiram também na prática educacional e despertou-se um novo olhar, voltado 

para a valorização dos sujeitos que constituíam a escola, reconhecendo suas 

subjetividades bem como problemas como a repetência e a exclusão escolar. 

Os debates atravessaram aquela década e as mudanças nas determinações 

legais que regem a formação do pedagogo só ocorreram na década seguinte, com a 

promulgação da LDB n°9.394/1996 e, em seguida com as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, Resolução CNE\CP nº 1/2006. 

Neste capítulo analisamos as duas normatizações citadas apoiando-nos nos 

estudos de Brzezinski (1996), Veiga (2005), Evangelista e Triches (2008) e Vieira 

(2007, 2008).  

 

 

 

2.1 Os debates da década de 1980  

 

Nesse contexto de transformações, Brzezinski (1996) aponta que os 

educadores assumiram a condução dos debates na década de 1980 organizando-se 

em Encontros, Comitês e Associações. Entre eles podemos citar a CONARCFE 

(Comissão Nacional de Reformulação de Cursos de Formação dos Educadores). Na 

década de 1990 o CONARCFE transformou-se em ANFOPE (Associação Nacional 

de Formação dos Profissionais da Educação); ABE (Associação Brasileira de 

Educação); Anped (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação e Cedes (Centro de Estudos Educação e Sociedade). 

Além da defesa de se romper com a fragmentação do processo formativo, os 

debates giravam em torno de questões como a extinção ou não do curso de 

Pedagogia; formação do especialista ou do docente; formação do especialista na 

graduação ou na pós-graduação; formação mais teórica ou mais prática; adoção ou 

não de uma base comum de estudos, dentre outros temas (Brzezinski, 1996). 
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Na década de 1980, os educadores engajados em discussões, debates, 
estudos e   pesquisas sobre a reformulação dos cursos que formam 
professores, com todas as dificuldades, pressões e incertezas, passaram a 
lutar pela modificação de práticas autoritárias brasileiras de formação de 
profissionais da educação que contribuem para a manutenção do sistema 
vigente e deterioração do sistema educacional e concomitantemente 
passaram a escrever a sua história. (BRZEZINSKI, 1996, p. 83). 

 

 Todavia a estrutura do curso de Pedagogia não foi alterada e o prescrito no 

Parecer n°252/1969 permaneceu durante 27 anos até a promulgação da LDB 

n°9.394/1996. 

 

 

 

2.2 A promulgação da LDB n°9.394/1996 

A aprovação da LDB de 1996 ocorreu em meio a reformas educacionais, 

políticas e sociais que aconteceram não somente no Brasil, mas em toda a América 

Latina. As reformas efetivaram-se com o intuito de atender as exigências neoliberais 

recomendadas pelas agências reguladoras internacionais como FMI (Fundo 

Monetário Internacional), BM (Banco Mundial) e UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciências e Cultura). (SILVA, 2001).   

É importante esclarecer que a política neoliberalista defende a não 

participação do Estado na economia, total liberdade de mercado para que, de 

acordo com essa perspectiva, garanta-se assim o crescimento econômico e social 

de um país.  

De acordo com Silva (2001), o neoliberalismo propõe uma mudança drástica 

ao papel do Estado afirmando que o Estado Mínimo deve suceder o Estado 

Protecionista e favorecer a pouca intervenção do governo nas políticas econômicas 

e sociais. As estratégias do neoliberalismo para diminuir os gastos do Estado são a 

privatização de empresas estatais, publicização, livre circulação de capitais 

internacionais e a ênfase na globalização, facilitando a abertura para a entrada de 

multinacionais e transnacionais. 

A LDB n°9.394/1996 traz uma concepção neoliberalista vinculada também 

com os ideais do BM. As orientações do BM prevê um tipo de desconcentração nas 

decisões educacionais, recomendando uma participação ativa das unidades 

escolares na administração dos recursos educacionais. Sugere-se que esta é uma 
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tática do Estado para a desresponsabilização pelos custos da educação, estratégia 

esta tendenciosa, pois descentraliza-se mas mantêm-se o controle por meio de 

avaliações centralizadoras de âmbito nacional. De acordo com Veiga (2005), esse 

discurso de autonomia e descentralização são ressignificações para atender as 

novas necessidades do capitalismo. 

No que concernia a formação de professores, a LDB também corroborava 

com as reformas, principalmente no que se referia a Educação Básica. Em seu 

artigo 62 a Lei definia onde se daria a formação dos professores para esta etapa do 

ensino. 

 
Art. 62. A formação de docentes para aturar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. (BRASIL, 1996). 

 

Além das universidades, o artigo introduzia os Institutos Superiores de 

Educação (ISEs) como local permitido para a formação de professores para atuarem 

na Educação Básica. O artigo 63, inciso I, decretava a manutenção do curso normal 

superior nos Institutos de Educação cabendo a eles também a formação de 

professores para atuarem na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. O mesmo artigo trazia a alternativa de formação pedagógica aos 

portadores de qualquer diploma superior que quisessem atuar na Educação Básica. 

Essas decisões se chocaram com todos os debates promovidos pelos educadores 

durante quase duas décadas, uma vez que apontava a formação docente 

unicamente para o ensino, desmembramento desta formação o desenvolvimento e a 

produção da ciência educacional.  

É sabido que uma das maiores características do curso de Pedagogia até 

então era a divisão por habilitações e no seu artigo 64, a LDB já não traz essa 

indicação de maneira bem marcada. O artigo 64 também estabelece que não cabe 

apenas ao curso de Pedagogia formar o especialista em educação. Isso acaba por 

novamente gerar questões referentes à identidade do curso tornando aceitável a sua 

extinção. 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em curso de graduação em pedagogia ou em 
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nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 

 

Como já afirmado, fica evidente no texto de promulgação da LDB, as 

intenções neoliberalistas do Estado para com a formação do educador. 

Após muitos debates e incongruências trazidas pela LDB n°9.394/1996, bem 

como vários Decretos, Portarias, Pareceres, Resoluções e audiências juntos ao 

CNE, em 20 de dezembro de 2005 as Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia, licenciatura, por meio do Parecer CNE/CP nº. 05/2005 do Conselho 

Nacional de Educação foram encaminhadas para homologação. 

 

 

2.3 Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 2006 – 
Licenciatura voltada para docência, gestão e produção de conhecimento – 
alguns apontamentos 
 

As DCN’s 2006 para o curso de Pedagogia são o resultado de um longo 

processo histórico de debates da comunidade educacional, que desde o Parecer nº 

252/1969 vinham discutindo outra possibilidade de formação para o pedagogo. 

Debates que atravessaram a década de 1980 agregando a eles novas propostas 

orientadas pela redemocratização da educação e que, com a promulgação da LDB 

n°9.394/1996, assiste significativos e consideráveis retrocessos estabelecidos pela 

lei, no que se refere a formação dos profissionais do âmbito educacional. Após anos 

de discussões entre associações científicas e o Conselho Nacional de Educação, em 

dezembro de 2005 foi aprovado o Parecer CNE/CP nº. 05/2005, que estabelece as 

DCN’s para o curso de Pedagogia, licenciatura.  

A luta por uma formação de qualidade para os profissionais da educação 

sempre foi o grande propósito defendido pelos grupos representativos no CNE, 

entretanto, isso não significa que havia consenso nos posicionamentos, no que se 

refere a condição em que esta formação deveria se realizar. Sendo assim, após sua 

aprovação, muitos questionamentos e dúvidas foram levantados pelos membros da 

comunidade educativa como professores, alunos, intelectuais da área entre outros, 

revelando inúmeros dissensos acerca das DCNP. 

As Diretrizes sinalizaram uma formação com base em três eixos: docência, 

gestão e produção de conhecimento, sendo que a docência assinala a grande 
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tendência de identidade do licenciado. O Artigo 1º configura o curso como 

Licenciatura. O Artigo 2º define que o curso formará docentes para atuarem na 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Também formará o 

docente para o Ensino Médio na modalidade Normal e Educação Profissional 

direcionada para educação na área de serviços, apoio escolar e também em áreas 

que sejam necessários conhecimentos pedagógicos. A partir das Diretrizes, os 

Institutos de Ensino Superior que possuíam o curso Normal Superior deveriam 

adequar seus Projetos Pedagógicos no prazo de um ano transformando seus cursos 

em Pedagogia. 

Ainda no Artigo 2º, parágrafo 1º, as DCN’s é apresentado um novo conceito 

de docência, o pilar principal de formação do licenciado em Pedagogia. De acordo 

com Evangelista e Triches (2008), nessa nova concepção, a docência não se 

resume na atividade de dar aulas, mas apropria-se de uma perspectiva bem 

ampliada.  

 

Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 
Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos 
científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de 
aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito 
do diálogo entre diferentes visões de mundo. (BRASIL, 2006b, p. 1). 

 

 No Artigo 4º da Resolução, há um complemento referente a outras áreas de 

ação que essa perspectiva de docência abarca: 

. 

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. (BRASIL, 2005). 
 
 

Sobre o trabalho docente e a docência nessa perspectiva, Aguiar et al (2006, 

p. 12) afirmam que o “[...] sentido da docência é ampliado, uma vez que se articula à 

ideia de trabalho pedagógico, a ser desenvolvido em espaços escolares e não-

escolares”. Vieira (2007) apoiada nos estudos de Kuenzer (2006) considera não ser 
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possível proporcionar uma boa formação quando se atribui a um profissional a 

atuação em áreas tão diversas e isso pode representar uma totalidade vazia. 

Vieira (2008) afirma que esta concepção de docência foi defendida pela 

ANFOPE (Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação) 

juntamente com FORUMDIR Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de 

Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras, CEDES (Centro 

de Estudos Educação e Sociedade) e ANPEd (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação). Essas associações afirmam que a base do 

curso de Pedagogia é a docência, dado ao fato de que o ato educativo está 

intrinsicamente ligado a função do profissional da educação. A autora ainda cita o 

posicionamento de Scheibe (2001), que considera que esta formação unificada do 

pedagogo o torna capacitado para a docência e consequentemente para as outras 

funções do ato educativo. Já o Manifesto do Educadores Brasileiros (2005)6 e 

autores como José Carlos Libâneo e Selma Garrido Pimenta discordam deste 

posicionamento. Ambos assinam o Manifesto e compreendem a Pedagogia como 

campo científico e investigativo. Libâneo (2006. p. 850) considera que:  

 

A base de um curso de Pedagogia não pode ser a docência. A base de um 
curso de Pedagogia é o estudo do fenômeno educativo, em sua 
complexidade, em sua amplitude. Então, podemos dizer: todo trabalho 
docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é 
trabalho docente. A docência é uma modalidade de atividade pedagógica, 
de modo que o fundamento, o suporte, a base, da docência é a formação 
pedagógica, não o inverso. Ou seja, a abrangência da Pedagogia é maior 
do que a da docência. Um professor é um pedagogo, mas nem todo 
pedagogo precisa ser professor.  
 

 

O autor ainda afirma ser muito difícil formar profissionais aptos para atuarem 

na docência, gestão e pesquisa com apenas 3.200 horas de curso e que insistir 

nessa ideia significa criar cursos de Pedagogia fragmentados e com currículos 

inchados de disciplinas, trabalhadas de maneira aligeira levando a uma má 

formação.   

Outro pilar que também se apoia a Pedagogia é a gestão. De acordo com 

Vieira (2007) a gestão é considerada como um ponto basilar na formação do 

licenciado e isso foi consenso defendido pelos grupos representativos no CNE.  
                                                           
6 O Manifesto externava oposição as Diretrizes apresentadas pelo CNE. Seus assinantes entendiam que as DCNs 
reduziam a formação do pedagogo apenas à docência na Educação Infantil e Anos Iniciais.  Propunham o 
Bacharelado ao curso de Pedagogia em que se formasse o cientista da educação. (Vieira, 2007). 
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As Diretrizes decretam que o licenciado em Pedagogia deverá estar apto a 

aplicar “princípios da gestão democrática em espaços escolares”. (BRASIL, 2005, p. 

3). Sendo assim, as DCN’s estão em concordância com a LDB em seu artigo Art. 12, 

parágrafo primeiro, que decreta que os estabelecimentos de ensino terão a 

incumbência de elaborar sua proposta pedagógica. O Art. 13, parágrafo primeiro 

determina que os docentes deverão participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. Por fim, o Art. 14 em concordância com o 

Art. 206 da Constituição Federal dispõe que a gestão deverá ocorrer de maneira 

democrática. 

 Dessa maneira, o pedagogo é o articulador do trabalho pedagógico escolar 

e o promotor da gestão democrática. Ele terá dois eixos constituintes na sua 

atuação: O Projeto Político Pedagógico e a comunidade. 

Vieira (2007) alerta que é importante também analisar por outro viés a 

questão da “gestão democrática” impressa nas DCN’s de Pedagogia quando as 

mesmas afirmam que: 

 
A complexidade organizacional e pedagógica, proporcionada pela 
democratização da vida civil e da gestão pública, também trouxe novas 
necessidades para a gestão escolar, com funções especializadas e 
descentralizadas, maior autonomia e responsabilidade institucional. 
(BRASIL, 2005, p. 3). 
 

 

A autora adverte que os documentos legais sugerem uma concepção 

neoliberal orientada pelos organismos internacionais que recomendam a 

descentralização das decisões educacionais como estratégia de desresponsabilizar 

os gastos na área da educação. 

E, o terceiro pilar em que se alicerça o licenciado em Pedagogia é a 

produção de conhecimento. O Manifesto dos Educadores (2005) foi o segmento que 

mais apoiou esse atributo ao pedagogo e continuamente defendeu a formação do 

bacharel e não do licenciado. O curso de Pedagogia para Manifesto deveria 

proporcionar a formação do bacharel em Pedagogia, ou seja, um profissional voltado 

para a investigação científica e produção de conhecimento no âmbito educacional, 

tanto espaço escolar como em espaços não escolares (Vieira, 2007). Entretanto, 

como já vimos na análise do Art. 4, a produção de conhecimento se refere a 

contextos escolares e não escolares, mas ao longo do texto das DCN’s, o mesmo 

aponta para construção de saberes apenas para o campo educacional escolar. 
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[...] no decorrer de todo o curso, os estudantes e seus professores 
pesquisem, analisem e interpretem fundamentos históricos, políticos e 
sociais de processos educativos; aprofundem e organizem didaticamente os 
conteúdos a ensinar; compreendam, valorizem e levem em conta ao 
planejar situações de ensino, processos de desenvolvimento de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, em suas múltiplas dimensões: física, 
cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial; 
planejem estratégias visando a superação das dificuldades e problemas que 
envolvem a Educação Básica”. (BRASIL, 2005, p. 13). 

 

Observa-se que de acordo com o documento, a pesquisa durante o curso de 

Pedagogia é reduzida ao levantamento de metodologias e aplicabilidade das 

mesmas para que resultem em soluções rápidas em conflitos no ambiente escolar 

(Vieira, 2007). Assim, percebe-se que a produção de conhecimento acabou 

ocupando um lugar secundário nas Diretrizes, pois estas enfatizam primeiramente o 

papel da docência na formação do licenciado. 

Outro fator que se destaca é a extinção das habilitações, concordando desta 

maneira com o estabelecido pela LDB n°9394/96 em seu Artigo 64, o qual decreta 

que o curso de Pedagogia formará o administrador, o inspetor, o supervisor e o 

orientador educacional ao mesmo tempo. O pedagogo deixa de ser um especialista 

e torna-se generalista, um indivíduo que seja capaz de exercer múltiplas atribuições 

e funções. O Artigo 5° da Resolução CNE\CP nº 1/2006, lista 16 competências que o 

egresso do curso de Pedagogia deve estar apto. Sugere-se que a atuação do 

pedagogo se tornava fragmentada por conta das habilitações, em contrapartida, 

analisando-se as inúmeras competências a serem “dominadas” pelo pedagogo a 

partir da Resolução, há de se pensar se de fato, é possível um indivíduo apto a 

tantas funções. Kfouri, Lopes e Salerno (2015, p.9) alertam que: 

 

[...] o uso da fragmentação como sinônimo de especialização, portanto, ao 
superar a fragmentação, se escoam a especialização e o aprofundamento, 
passando a resultar em atividades genéricas e superficiais, decorrendo num 
profissional que se restringe às demandas do cotidiano escolar. O contexto 
escolar requer profissionais com formação sólida, com conhecimento 
especializado e profundo da educação como prática social. 

 

É interessante lembrar que desde sua criação, o curso de Pedagogia 

sempre atendeu às demandas do contexto político e econômico e, se olharmos por 

esse viés, esta formação generalista atende as demandas das políticas neoliberais, 

formando assim um profissional para a realização de multitarefas, capaz de atender 



30 
 

 
 

as demandas do mundo do trabalho “flexível”, compatível aos moldes empresariais e 

imposições dos organismos internacionais. 

 

 

2.4 Em busca de estudos sobre “Docência – a base da formação” após a 
promulgação das DCNs 2006 para o curso de Pedagogia 
 

O resgate histórico da formação do pedagogo nos revela a grande questão 

que sempre permeou a comunidade educativa: formar o bacharel ou formar o 

licenciado. Nossas Diretrizes vigentes primeiramente apontam para licenciatura 

afirmando que a docência é a base da formação e ainda estabelece uma nova 

concepção para a prática do ensino, aliando-se à gestão de sistemas escolares e 

não escolares, como também à produção de conhecimento científico no âmbito 

educacional. Porém, por meio das pesquisas bibliográficas, compreendemos que 

isso não exprime consenso nos discursos dos autores renomados e de prestígio no 

campo da Pedagogia. 

Considerando que a finalidade deste trabalho é discutir se de fato a docência 

é a base para um bom desempenho do Pedagogo, entendemos ser relevante 

verificar as produções acadêmicas que debatessem esta concepção. 

Realizamos uma pesquisa por dissertações que abordassem este assunto 

no banco de dados da CAPES utilizando como palavras chave “diretrizes”, 

“pedagogia”, “formação”, “gestão” e “docência” e obtivemos como resultado 5 

dissertações sendo que, nos resumos dos trabalhos, apenas um se aproximou do 

tema de nossa pesquisa. O trabalho em questão é a dissertação de Priscila Gabriele 

da Luz Kailer e se intitula como “Formação inicial do coordenador pedagógico: o 

egresso (2007-2011) da licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa – PR”. A questão que norteou a pesquisa da autora foi: “Quais as 

contribuições da licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Ponto 

Grossa (2007-2010) na construção dos saberes necessários para a prática do 

Coordenador Pedagógico? ”. A pesquisa contou com a participação de seis 

Coordenadoras Pedagógicas formadas no curso de Pedagogia da citada instituição, 

no período de 2007 a 2010. A autora também ressalta que a licenciatura nesta 

Universidade é voltada para a docência secundarizando a gestão e a produção do 

conhecimento. 
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Também verificamos o banco de dados da Scielo e tivemos como resultado 

apenas alguns artigos tendo como autoras Evangelista (2012) e Scheibe (1999). Os 

referidos artigos apenas discorrem sobre as DCN’s 2006 num âmbito geral. 

Constatamos a falta de pesquisas sobre a docência como base de formação, 

bem como dados que respondam se a experiência docente é de fato imprescindível 

para um bom desempenho da função de Coordenador Pedagógico Escolar. Desta 

forma, o próximo capítulo ocupa-se da pesquisa realizada por meio do Projeto “A 

identidade do Pedagogo como Coordenador do Trabalho Pedagógico Escolar nas 

Instituições Públicas do Estado do Paraná” em que os pedagogos tecem suas 

considerações e apontam seus posicionamentos acerca deste debate. 
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3. A EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA COMO BASE DA ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

NA GESTÃO ESCOLAR 

Como já apresentado neste trabalho, as DCN’s 2006 para o curso de 

Pedagogia estabelecem que a docência é a base de formação para o Pedagogo. 

Dessa forma, esta normatização associa-se com a LDB nº 9.396/1996 onde no 

Artigo 67, parágrafo primeiro decreta que: “A experiência docente é pré-requisito 

para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos 

das normas de cada sistema de ensino”. (Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006).  

Com a finalidade de investigar se a experiência na docência é essencial para 

um bom desempenho na Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar, foi 

realizada uma pesquisa com Pedagogos no exercício de suas funções, entendendo 

ser de extrema relevância registrar o ponto de vista de quem pode contribuir, a partir 

de relatos e considerações de suas vivências e experiências diárias. 

Para isso, contou-se com a colaboração de 74 Pedagogos da Rede Estadual 

de ensino de Londrina que participaram do evento de formação: “I Jornada: a 

Identidade do Pedagogo como Organizador do Trabalho Pedagógico Escolar” no 

ano de 2013. Tal evento procede do Projeto de Pesquisa de nº 8308 e de Extensão 

nº 01836 -  A identidade do Pedagogo como Coordenador do Trabalho Pedagógico 

Escolar nas Instituições Públicas do Estado do Paraná. Foi aplicado um questionário 

por meio da plataforma moodle. Devido ao grande número de participantes bem 

como de respostas, optamos em selecionar aleatoriamente vinte e cinco 

questionários.  

Os participantes responderam as seguintes perguntas: 1- Você tem 

experiência como docente? Se sim, quanto tempo? 2- Atua no apoio escolar 

(supervisor/orientador/professor-pedagogo/ coordenador pedagógico)? Se sim, 

quanto tempo?  3 - Você concorda que a experiência docente é imprescindível para 

uma boa atuação do Pedagogo como organizador do trabalho pedagógico escolar?  

Junto a este questionário, os pedagogos preencheram uma ficha de 

identificação que também continha as seguintes perguntas: Informe sua graduação; 

ano de conclusão da mesma; possui pós-graduação?; se sim, qual? 

Para exploração dos dados da pesquisa, optamos pela análise qualitativa. 

Salientamos que este é um recorte dos dados levantados por essa pesquisa e estes 
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serão analisados e apresentados de maneiras mais complexas, em discussões e 

trabalhos posteriores a esta primeira explanação. 

A seguir, apresentamos os gráficos referentes as questões de número 1, 2 e 

3 do questionário. 

A primeira questão versava sobre a experiência docente. Dos entrevistados, 

8% responderam possuir mais de 20 anos de experiência; 64% atuam na docência 

de 11 a 20 anos; 12% tem de 6 a 10 anos de experiência e 4% tem menos de 5 

anos de experiência; conforme gráfico1. 

 

Gráfico 1 – Experiência como docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da sua experiência na docência, o professor tem muito a contribuir 

com o Coordenador Pedagógico. Concordamos com Libâneo e Pimenta (1999, p. 

260) quando afirmam que “[...] a docência constituiu um campo específico de 

intervenção profissional na prática social”. Desse modo, entendemos que a 

educação tem por finalidade a humanização, que se dá por meio da transmissão dos 

conhecimentos científicos acumulados. Dessa maneira, favorece a formação de 

cidadãos emancipados e preparados para atuar na sociedade em que vivem, de 

modo crítico e reflexivo. 

 O trabalho docente tem como especificidade o processo de humanização 

dos alunos, por isso espera-se que por meio dos conhecimentos da teoria da 

educação o docente esteja permanentemente investigando a sua própria atividade, 

construindo e reconstruindo seus saberes e fazeres de acordo com as necessidades 
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do cotidiano vivido. Libâneo e Pimenta (1999, p. 260) apontam que dessa maneira 

os docentes estarão “num processo contínuo de construção de suas identidades 

como professores”. 

Neste contexto, consideramos que por meio da experiência profissional 

adquirida com a prática docente, o profissional pode cooperar e colaborar “[...] para a 

criação, o desenvolvimento e a transformação nos processos de gestão, nos 

currículos, na dinâmica organizacional, nos projetos educacionais e em outras 

formas de trabalho pedagógico” (LIBÂNEO, PIMENTA, 1999, p. 261).  

Diante disto, compreendemos que a valorização do trabalho docente é 

necessária para a caminhada em busca da transformação e da qualidade social da 

escola. 

A segunda questão referia-se sobre a experiência no apoio escolar. Dos 

entrevistados, 28% responderam possuir de 10 a 20 anos de experiência; 24% 

atuam no apoio escolar de 6 a 10 anos; 40% tem de 1 a 5 anos de experiência e 8% 

não tem experiência no apoio escolar; conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Experiência no apoio escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denomina-se como “apoio escolar” as atividades relacionadas a supervisão, 

orientação, administração e coordenação do trabalho pedagógico. Logo, são 

processos no trabalho escolar que visam o ensino e aprendizagem dos alunos 

dispondo recursos por meio da reflexão e coordenação do esforço humano coletivo 

(LIBÂNEO, 2006, p. 852).  
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Cabe aqui também a organização das práticas pedagógicas como um todo, 

inteirando-se do contexto onde a mesma se dará, investigando e conhecendo as 

possibilidades para a promoção e efetivação das atividades planejadas. É essencial 

entender que, assim como a docência, o desdobramento dessa atividade não é 

simples, visto que é um posto que organiza e lida com uma multiplicidade de 

situações e conflitos.    

Um dos grandes desafios do apoio escolar ou gestão escolar, é desprender-

se de práticas cristalizadas que não promovam a participação da comunidade. A 

LDB nº 9.394/1996 estabelece a gestão democrática no ensino público, por meio da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. 

A participação na gestão democrática pode apresentar obstáculos e 

conflitos. De acordo com Paro (2011) é necessário que dirigentes escolares 

compreendam estes obstáculos criando assim condições para sua superação e 

dessa forma efetive-se a participação da comunidade nas instâncias decisórias da 

escola. 

Numa reflexão acerca de gestão democrática, Souza (2009) faz alguns 

apontamentos sobre poder e democracia e afirma que o interesse da ação política é 

o poder. Este poder é o que torna a gestão escolar um processo político e tem por 

finalidade agir em conjunto com o coletivo construindo um desejo comum. A política 

na escola deve reconhecer que o poder em questão procede de um contrato entre 

as pessoas que compõem a escola e o diálogo entre os sujeitos é condição 

essencial para uma política cada vez mais democrática. 

A gestão democrática é um processo político no qual os sujeitos que atuam 

na escola devem identificar problemas, discutir, planejar, controlar e avaliar as ações 

dirigidas ao progresso da escola. Tudo isso deve ser defendido por meio do diálogo 

e no reconhecimento das diversas funções presentes na escola garantindo a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar, respeitando as normas 

criadas coletivamente e permitindo o acesso as informações aos sujeitos da escola 

(SOUZA, 2009). 

Portanto, toda experiência no apoio escolar deve efetivar verdadeira 

participação da comunidade nas instâncias decisórias da escola. 
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Com o levantamento dos gráficos, percebemos que todos os entrevistados 

possuem experiência na docência. No total de 25 entrevistados 64% já possuem 

mais de 10 anos de experiência como docente. Também com os resultados da 

pesquisa, observamos que os 25 participantes possuem graduação em Pedagogia. 

Todos concluíram o curso anteriormente as novas DCN’s, sendo o período de 

término das mesmas entre 1984 e 2007. Entende-se então que suas graduações se 

deram sob a normativa do Parecer nº 252/1969 onde o curso era dividido por 

habilitações técnicas. 

Também por meio dos dados coletados, verificamos que os 25 participantes 

possuem pós-graduação, sendo que 44% deles apresentam pós em administração, 

supervisão, orientação educacional e apoio escolar. Dessa forma, entende-se que a 

formação continuada é valorizada por todos os participantes.  

Já, referente a pergunta central de nossa pesquisa – “Você concorda que a 

experiência com a docência é imprescindível para uma boa atuação do Pedagogo 

como organizador do trabalho pedagógico escolar? ” -  agrupamos as respostas em 

quatro categorias que são: 1- considero que não é importante; 2- considero pouco 

importante; 3- considero muito importante e 4- considero imprescindível; conforme 

gráfico 3. 

A fim de cumprir o que determina a legislação, os nomes das entrevistadas 

foram preservados, sendo substituídos pela expressão “Pedagoga”. Estas foram 

numeradas de 1 a 4, conforme verifica-se abaixo. 

 
Gráfico 3 -  A experiência com a docência é imprescindível para uma boa atuação do 
Pedagogo como organizador do Trabalho Pedagógico Escolar? 
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Observamos pelo gráfico 3 que todos os participantes envolvidos, 

consideram em alguma dimensão ser importante a experiência com a docência para 

atuar na Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar. A crença de que a 

experiência com a docência contribui de alguma maneira para esta função, está 

presente em todos os participantes. 

Dos entrevistados, 20% deles acreditam que a experiência com a docência é 

ao menos um pouco importante, mas, não essencial para o bom desempenho do 

Pedagogo na Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar. 

Destacamos a seguinte resposta da Pedagoga nº 1 que possui vinte anos de 

experiência como docente e quatro no apoio escolar: 

 

“Eu acredito que a atuação docente ajuda na prática do pedagogo, pois 
possibilita um conhecimento prévio do trabalho desenvolvido em sala de 
aula, suas necessidades rotina e desenvolvimento, porém, não podemos 
descartar a necessidade do conhecimento teórico adquirido através da 
formação do curso de Pedagogia, pois a escola necessita do pedagogo 
especialista, que vai atuar em atividades que vão além da atividade 
docente, que possua conhecimentos específicos e que vão trabalhar como 
orientador, dando suporte e apoio aos professores.” 

 

Diante desta argumentação, é possível perceber que a Pedagoga nº 1 

destaca a importância de um Pedagogo especialista na escola e que por meio de 

aporte teórico específico, obtido por meio da graduação em Pedagogia, possa dar o 

apoio e suporte necessários as práticas desenvolvidas na escola. Percebemos que o 

ponto de vista desta participante alinha-se com o defendido por Libâneo (2001) 

quando o autor afirma que a característica do Pedagogo especialista é distinta do 

profissional docente, pois a atuação do especialista está ligada a uma diversidade 

de práticas educativas enquanto que o trabalho do profissional docente se apropria 

de um formato mais peculiar. 

A Pedagoga nº 1 ainda afirma que conhecimento teórico adquirido no curso 

de Pedagogia dará subsídio ao trabalho do Pedagogo. Libâneo (2001) destaca que 

é próprio da Pedagogia: “[...] a investigação da realidade educativa, visando, 

mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnicos-profissionais, a 

explicitação de objetivos e formas de intervenção metodológica e organizativa 

relacionados com a transmissão/ assimilação de saberes” (LIBÂNEO, 2001, p. 23). 

Dessa maneira, o Pedagogo torna possível a articulação dos vários profissionais da 
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escola, alinhando a teoria com a prática por meio da sua intervenção pedagógica e 

contribuindo para o bom desenvolvimento das práticas escolares. 

Sobre considerar muito importante a experiência como docente para atuar 

no apoio escolar, 52% dos participantes concordam com esta concepção e 28% dos 

participantes consideram imprescindível esta experiência. Destacamos a resposta da 

Pedagoga nº 2 que possui doze anos de experiência como docente e sete anos no 

apoio escolar.  

 
“Acredito que a docência contribui bastante com a formação e com a 
atuação do pedagogo, pois a bagagem que o trabalho docente trás, envolve 
um conhecimento real da dinâmica de sala de aula, uma compreensão de 
como acontece o processo de aprendizagem, proporciona uma experiência 
na mediação de conflitos dentro e fora de sala de aula, entre outros. Não só 
no caso do pedagogo, mas acredito que em todas as áreas, a experiência 
na docência faz a diferença.” 
 

 

Percebemos nas considerações da Pedagoga nº 2 a crença de que o 

Coordenador Pedagógico somente compreenderá a dinâmica do processo de ensino 

aprendizagem por meio da docência. Também, que estará apto a solucionar os 

conflitos nas relações que se estabelecem na escola, mediante experiência como 

docente.  

Apoiados nos estudos de Libâneo (2007), acreditamos que o Coordenador 

Pedagógico, por meio dos estudos da Pedagogia, que visam a reflexão teórica 

baseada nas práticas educativas, encontrará subsídios para sua intervenção 

pedagógica intencional e direcionada. A Pedagogia “[...] se constituiu, sob esse 

entendimento, em um campo de conhecimento que possui objeto, problemáticas e 

métodos próprios de investigação, configurando-se como ciência da educação” 

(LIBÂNEO, 2007, 513). 

Dos 28% participantes que declaram ser imprescindível a experiência na 

docência como fator primordial de bom desenvolvimento na Coordenação do 

Trabalho Pedagógico, destacamos a contribuição da Pedagoga nº 3 que possui dez 

anos de experiência como docente e não possui experiência no apoio escolar. 

 
“Concordo plenamente que a experiência docente é imprescindível para a 
atuação do pedagogo, pois teoria e prática devem andar juntas. Qualquer 
profissional necessita estar provido da ciência como teoria e experiência 
como prática para que o resultado seja completo na sua atuação, pois não é 
só argumentação teórica que mostra um resultado eficaz, mas a prática 
desenvolvida sobre essa argumentação. Quem vive a experiência consegue 
ver o lado do professor, a responsabilidade e as dificuldades que ele 
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enfrenta dia a dia com os alunos, sendo assim, o pedagogo que contém no 
seu currículo a prática em sala de aula compreende e interage com mais 
sabedoria na sua atuação didática-administrativa, colaborando no processo 
de ensino e aprendizagem com ampla visão.” 

 

Percebemos que a Pedagoga nº3 pretende com sua fala, fazer uso do 

conceito da práxis educativa. De acordo com Franco (2007), a Pedagogia é:  

 

“[...] uma ciência que visa o estudo e a compreensão da práxis educativa em 
suas intencionalidades. Para isso, a investigação parte da práxis, como 
ação coletiva, pois as teorias educacionais não determinam práticas 
educativas, antes, convivem com elas em múltiplas articulações”. 
(FRANCO, 2007, p. 512).  

 

 Porém, divergimos da Pedagoga nº 3 uma vez que entendemos haver 

especificidades teóricas em cada função. 

Outra afirmação que nos causa inquietações: “Quem vive a experiência 

consegue ver o lado do professor, a responsabilidade e as dificuldades que ele 

enfrenta dia a dia com os alunos”. Constatamos na fala da maioria dos docentes, a 

crença de que o Coordenador Pedagógico, que não adquire primeiramente 

experiência em sala de aula, não está preparado para coordenar. 

Sugerimos que uma das possibilidades para esse descrédito seja a maneira 

como a formação do Coordenação Pedagógico vem se realizando. Consideramos 

pertinente para o trabalho o relato da Pedagoga nº 4, que tem vinte e um anos de 

experiência na docência e um ano no apoio escolar. Ela saliente que foi eleita pelos 

colegas de trabalho para assumir essa função.  

 
“Acho necessária haver a experiência em sala de aula pois só assim o 
pedagogo poderá organizar o seu trabalho pedagógico, vivenciando o que 
aprendeu na teoria em seu curso de graduação. Sou também professora da 
Rede Municipal de Londrina e vejo e comprovo muitos professores com 
formação em Pedagogia que no ato de assumir uma sala de aula, 
apresentou muitas dificuldades sem saber o que fazer, ao mesmo tempo, 
professores pedagogos que desistiram da vaga pois não conseguiram 
superar as dificuldades.” 

 

A Pedagoga nº 4 relata a falta de preparo do Docente para assumir a sala de 

aula bem como do Coordenador para assumir a Gestão Escolar. Diante disso 

concordamos com os estudos de Cruz (2009. p. 1204): 

 
“[...] no tocante ao Curso de Pedagogia sobressai atualmente a 
característica fragmentária do currículo, que tende a gerar um efeito 
dispersivo do processo formativo, resultando em uma formação de caráter 
mais abstrato e menos integrado ao campo de atuação do futuro 
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profissional. Tal aspecto contribui para o esmorecimento da necessária 
conexão entre a teoria e a prática, visto que o ensino demasiadamente 
descritivo não possibilita, tanto quanto deveria, o exercício de relacionar 
adequadamente as teorias estudadas com as práticas pouco conhecidas e 
elaboradas. O resultado são pedagogos docentes que revelam 
conhecimentos insuficientes sobre o seu próprio ofício”. (CRUZ, 2009, p. 
1204).7 

 

A autora ainda afirma que há de se tirar proveito da diversidade teórica da 

Pedagogia. As disciplinas devem se articular entre si e seus estudos não podem 

estar dissociados com a realidade educacional (CRUZ, 2009). 

Diante dos estudos realizados até aqui, percebemos que o curso de 

Pedagogia, desde sua criação esteve voltado a formar o especialista e nesta última 

reformulação perdeu este caráter, adquirindo então a docência como base de 

formação inicial do Pedagogo. Não se pode reduzir a Pedagogia apenas à docência. 

A docência é uma modalidade de atividade pedagógica, ou seja, a formação 

pedagógica é a base da docência e não o contrário. Libâneo (2006).  

Entendemos que a Gestão Escolar, assim como a Docência, é uma 

modalidade de atividade pedagógica e possui suas especificidades, portanto “[...] a 

gestão é uma atividade-meio que concorre para a realização dos objetivos escolares 

sintetizados na docência”. (LIBÂNEO, 2006, p. 852). O autor ainda destaca que nas 

DCNP, em seu Artigo 4º, a Gestão é atividade inerente ao professor e afirma que 

esta é mais uma questão conflitante impressa na Resolução CNE\CP nº 1/2006. 

Salienta que a mesma houve a “[...] secundarização da importância da organização 

escolar e das práticas de gestão, retirando-se sua especificidade teórica e prática, 

na qualidade de atividades-meio, para assegurar o cumprimento dos objetivos da 

escola”. 

Estas fragilidades aqui explanadas trazem consequências prejudiciais à 

formação inicial do Coordenador do Trabalho Pedagógico. As escolas acabarão por 

receber gestores que apresentam lacunas em sua formação e consequentemente 

essa falta de especificidade no saber, refletirá em sua atuação. É sabido que “[...] a 

organização e gestão das escolas não pode ser um trabalho improvisado, pois ela é 

requisito para realizar os objetivos da escola” (LIBÂNEO, 2006, p. 863). Tendo em 

vista que devidos a fatores socioculturais, políticos e sociais as escolas já 

                                                           
7 Giseli Barreto da Cruz é Doutora em Educação e professora adjunta do Departamento de Didática, Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
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apresentam precariedades, este cenário pode apresentar mais falhas recebendo 

profissionais com formação insatisfatória. 

Saviani (2008) apresenta uma possibilidade para a formação dos docentes, 

dos gestores e produtores de conhecimento, ou seja, os intelectuais para refletirem 

sobre a escola. Tudo isso no mesmo curso desde que este se volte para o modo de 

organização da educação escolar. 

 

“[...] ao centrar o foco do processo formativo na unidade escolar, aquilo de 
que se trata é de capacitar o futuro pedagogo ao pleno domínio do 
funcionamento da escola. Assim, uma escola viva, funcionando em 
plenitude, implica um processo de gestão que garanta a presença de 
professores exercendo a docência de disciplinas articuladas numa estrutura 
curricular, em ação coordenada, supervisionada e avaliada à luz dos 
objetivos que se busca atingir. Ora, um aluno que é preparado para o 
exercício da docência assimilando os conhecimentos elementares que 
integram o currículo escolar; estudando a forma como esses conhecimentos 
são dosados, sequenciados e coordenados ao longo do percurso das séries 
escolares; compreendendo o caráter integral do desenvolvimento da 
personalidade de cada aluno no processo de aprendizagem; e apreendendo 
o modo como as ações são planejadas e administradas, estará sendo 
capacitado, ao mesmo tempo, para assumir a docência, para coordenar e 
supervisionar a prática pedagógica, orientar o desenvolvimento dos alunos 
e planejar e administrar a escola; e, assegurada essa formação, estará 
também capacitado a inspecionar o funcionamento de outras escolas. Claro 
que, sobre a base dessa formação inicial, será recomendável que, de modo 
especial para exercer as referidas funções no âmbito dos sistemas de 
ensino, sejam feitos estudos de aprofundamento, aperfeiçoamento e 
especialização em nível de pós-graduação” (SAVIANI, 2008, p. 651). 

 

Saviani (2008) entende que cuidar da formação humana é tão importante 

quanto cuidar da saúde. Dessa maneira, podemos entender que a proposta é, assim 

como o estudante de Medicina faz do hospital os seus lócus de formação, o 

estudante de Pedagogia também deve ter a escola como seu lugar de formação. 

Para isso, seria necessário ampliar a carga horária do curso e nesse sentido, 

esbarraremos com a desvalorização da profissão. As políticas educacionais 

normalmente caminham para o aligeiramento dos cursos de formação dos 

professores, bem como o baixo investimento orçamentário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a formação inicial do 

pedagogo e sua atuação na coordenação do trabalho pedagógico escolar. 

Como primeiro passo, analisei dois documentos normativos que foram 

mencionados neste trabalho, Resolução CEPE/CA n° 0109/2009 que estabelece a 

Matriz Curricular para o curso de Pedagogia da UEL e Resolução CNE\CP nº 1/2006 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

No segundo ano de graduação tive a oportunidade de participar do Projeto 

de Pesquisa e Extensão coordenado pela Professora Drª Rosana P. S. Lopes. 

Considero de extrema relevância o graduando ter a possiblidade de envolver-se em 

um Projeto de Pesquisa tendo em vista que esta participação contribui para 

construção de saberes que o estudante se beneficiará em sua vida acadêmica e 

profissional. Esta participação foi de grande valia, pois por meio desta experiência 

que pude me aproximar da escola e repensar minha formação.   

Para entender como se deu a formação do Pedagogo historicamente, 

realizei um resgate histórico utilizando os principais documentos normativos para o 

curso de Pedagogia e percebi que muitas questões que permeavam a criação do 

curso em 1939 ainda perduram em muitos estudos, debates e discussões ainda 

hoje. Também foi visível entender que o campo educacional sempre esteve e ainda 

está a serventia da conjuntura política vigente. 

Ao analisar as DCNP entendi que haviam vários posicionamentos referentes 

a que tipo de profissional gostaria-se de formar e o resultado atendeu aos ideias da 

ANFOPE onde a docência é a base de formação do pedagogo. Com o aporte teórico 

levantado para a pesquisa, compreendi que a comunidade científica do campo 

educacional, mesmo não demonstrando consenso em seus posicionamentos, 

sempre esteve em luta pela melhoria da formação docente. 

Com a análise dos dados levantados pelo Projeto de Pesquisa e Extensão 

“A Identidade do Pedagogo como Coordenador do Trabalho Pedagógico Escolar nas 

Instituições Públicas do Estado do Paraná, percebi que a crença dos pedagogos que 

estão no exercício de seu ofício, é de que se faz necessária a experiência na 

docência para um bom desenvolvimento do trabalho do coordenador pedagógico 

escolar. Observei o quão importante é dar voz aos sujeitos que estão na escola para 
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que se registrem suas vivências e experiências a fim de problematizá-las a luz das 

teorias e contribuir com novas produções no campo científico. 

Concluo, entendendo que a pesquisa aqui apresentada é apenas um estudo 

preliminar e suscita inúmeras indagações acerca do assunto abordado e que devido 

aos vários posicionamentos referentes ao tema, tanto de autores como dos 

pedagogos envolvidos na pesquisa, é relevante prosseguir com novos estudos sobre 

esta questão tão pertinente no âmbito da Pedagogia.  
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