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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar as dificuldades na atuação do 
pedagogo na circunscrição da escola pública da região norte do Paraná, com 
pesquisa voltada a revisão bibliográfica e documental. Para tanto, utilizou-se de 
entrevistas direcionadas aos pedagogos lotados em escolas públicas do Paraná, 
assim como os pedagogos atuantes junto ao Núcleo Regional de Educação da 
cidade de Londrina. Os resultados apontam para dificuldades relacionadas a 
indefinição da função, indisciplina, falta de recursos humanos na escola e falta de 
comprometimento para as ações desencadeadas. Também ficou evidente o amor 
pela profissão. Conclui-se que faz-se necessário refletir acerca do cenário de 
inserção dos pedagogos. 
 
Palavras-chave: Ação docente. Pedagogia. Colégio. Significado. Atuação. 
 



 

RICCI, Maria Fernanda. Difficulties in pedagogue 's role in public school. 2016. 
55 p. Work Completion of Course (Undergraduate Course Education) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2016. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This research aims to present difficulties in the work of the teacher in the public 
school district of northern Paraná, with focused research the literature and document 
review. Therefore, we used interviews directed to pedagogues crowded public 
schools of Paraná, as well as active educators by the Regional Education Center of 
Londrina. The results point to difficulties related to lack of definition of the function, 
indiscipline, lack of human resources at school and lack of commitment to the actions 
triggered. Too was evident love for the profession. It concludes that it is necessary to 
reflect on the insertion of pedagogues scenario. 
 
Key-words: Teaching activities. Education. College. Meaning. Action. 
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   INTRODUÇÃO 

 

A definição de Pedagogia sempre se referirá principalmente aos 

fundamentos relacionados à prática educativa. A Pedagogia, enquanto conceito, 

procura construir teses e perspectivas frente às questões diretas e indiretamente 

vinculadas ao processo de transmissão e assimilação do conhecimento, não sendo 

nomeado enquanto atributo, aqueles fundamentos que verificam a educação sem 

vínculo ou finalidade em elaborar procedimentos no qual conduza à prática 

educativa (SAVIANI, 2007). 

 
A pedagogia é ciência autônoma porque tem uma linguagem própria, tendo 
consciência de usá-la segundo um método próprio e segundo os próprios 
fins e, por meio dela, gera um corpo de conhecimentos, uma série de 
experimentações e de técnicas sem o que lhe seria impossível qualquer 
construção de modelos educativos (SAVIANI, 2007, p.102). 

 

No entanto, o alcance da práxis pedagógica sempre foi um dos grandes 

desafios dos pedagogos. Desde a instituição da Graduação em Pedagogia em 1939, 

verifica-se uma luta em prol da construção da personalidade específica da profissão, 

pois entende-se que a ausência da personalidade na Graduação em Pedagogia 

reproduziria na atuação especialista do pedagogo, por obter tanto o título de 

professor como também para o administrativo (ARANTES; GONÇALVES; 

OLIVEIRA, 2012). 

 

Na década de 1940, observou-se a necessidade de ampliação dos espaços 
de atuação do Pedagogo. O Pedagogo não poderia lecionar nas séries 
iniciais, limitando-se às funções de gestão. Com o Decreto Lei n. 8.530/46, 
Lei Orgânica do Curso Normal, definia que todo graduado poderia exercer o 
magistério no Curso Normal. Baseado na pergunta: se o pedagogo podia 
ser mestre dos mestres da escola normal, porque não poderia ser professor 
primário? Em decorrência desse movimento de ampliação de espaços foi 
dada a permissão ao pedagogo de lecionar no ensino primário e no 
secundário (VIEIRA, 2008, p. 5).  

 

Desta forma, é possível perceber que o processo de construção da 

pedagogia enquanto ciência e prática profissional consolidada faz parte da própria 

trajetória histórica e social do desenvolvimento da educação brasileira e, da mesma 

forma, é processo dinâmico e atual. Por ser uma construção histórica e social, 

entende-se que é um processo coletivo, multiprofissional, interdisciplinar e político, 

onde o pedagogo figura como elemento estratégico, quando não central. 
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Para Libâneo (2004) o pedagogo juntamente com os outros profissionais que 

atuam em um ambiente escolar tem as atividades a serem seguidas, sendo 

importante que cada um saiba todas as funções e juntos realizem trabalhos coletivos 

para que venham desenvolver o papel de ensinar na escola.  

A presença do Pedagogo nas escolas é muito importante, por ser um 

profissional que no decorrer do curso de pedagogia e durante a sua caminhada foi 

adquirindo conhecimento e hoje consegue compreender a escola de uma forma que 

muitos outros não conseguiriam assumir, até mesmo por carregar experiências e ser 

o vinculador do processo. 

De acordo com Libâneo (2004) um dos pontos de referência para o 

pedagogo enquanto profissional é a Formação Continuada, a qual contribui para que 

o mesmo se mantenha atualizado e realize no espaço escolar os projetos que o 

auxiliarão na apreciação de sua função na gestão escolar, culminando na qualidade 

do ensino/aprendizagem. 

O pedagogo enquanto responsável por estar à frente de um trabalho 

pedagógico dentro da escola tem a autonomia para desenvolver projetos e 

atividades que busquem a melhoria do ensino, mas é importante que o pedagogo 

tenha maturidade e saiba trabalhar com os conflitos que a escola enfrenta em seu 

cotidiano, pois é de extrema importância que ele consiga mediar as situações 

problemas (PIRES; CARMEM, 2007). 

 

Um educador em sintonia com seu tempo procurará ter como meta um 
processo de aprendizagem permanente para estar em condições de 
responder às demandas e desafios do tempo presente. Nesse sentido, a 
formação continuada poderá se tornar um sólido subsídio aos educadores, 
de maneira a que tenham condições de transformar e rever sua prática, 
investigando, diagnosticando e compreendendo os processos pedagógicos. 
Nessa perspectiva, poderão deter melhores condições para participar de 
maneira efetiva da construção de um projeto emancipatório de educação. 
Assim, a formação continuada deverá ser concebida como uma proposta de 
aperfeiçoamento, um espaço coletivo de produção de conhecimento 
pedagógico e de reflexão crítica sobre a própria prática que, associada à 
teoria, compõe um todo dinâmico (BRECKENFELD; ROMANOWSKI, 2008, 
p. 3620).  

 

Com base nestes pressupostos, esta pesquisa busca trazer o relato de como 

é a atuação do pedagogo na rede estadual de ensino, através da escrita em três 

subtítulos e entrevistas realizadas com dez pedagogos diferentes em escolas 
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estaduais, assim pode-se compreender melhor e esclarecer dúvidas sobre sua 

atuação. 

Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e de abordagem 

quantitativa. A pesquisa descritiva, como uma das classes da pesquisa não 

experimental, tem por finalidade observar, descrever e documentar os aspectos da 

situação. Quanto aos estudos transversais os mesmos envolvem a coleta de dados 

em um ponto do tempo. Neste caso, os fenômenos sob estudo são obtidos durante 

um período de coleta de dados, e são apropriados para descrever a situação, o 

status do fenômeno, ou as relações entre os fenômenos em um ponto fixo (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

Os estudos de corte transversal têm sido utilizados para investigações de 

problemas de saúde, com o propósito de conhecer de que maneira características 

tanto individuais quanto coletivas se distribuem na população (KLEIN; BLOCH, 2005, 

p. 125). 

Os estudos quantitativos concentram-se em fenômenos já estudados ou 

definidos previamente, onde a identificação precede a investigação. Neste tipo de 

pesquisa coleta-se uma informação numérica, resultante de mensuração formal, cuja 

análise é feita por intermédio de procedimentos estatísticos (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

O referido estudo foi realizado nos municípios de Londrina e Cambé, 

localizados ao Norte do Paraná. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, os referidos Municípios possuem 588.577 habitantes 

(IBGE, 2010). 

As escolas entrevistadas são todas da Rede Estadual de Ensino.  Dois 

colégios de pequeno porte; um com três pedagogos e outro,  com quatro 

pedagogos. Há também quatro colégios de médio porte. Um desses colégios, com 

dois pedagogos, outro com três e os demais com cinco pedagogos e um professor 

readaptado (professor que por motivo de saúde não poderá atuar mais em sala de 

aula e é locado na coordenação); as demais entrevistas foram realizadas com quatro 

colégios de grande porte, aproximadamente, 3.000 mil alunos, sendo que em um 

destes tem cinco pedagogos e dois professores readaptados; em outro colégio dez 

pedagogos; em outro contém nove pedagogos e seis readaptados e o último um 

com doze pedagogos. 
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Participaram do estudo 10 pedagogos lotados em Escolas e Colégios 

públicos e também junto ao Núcleo Regional de Educação do município de Londrina. 

Para a coleta de dados adotou-se um questionário contendo 02 perguntas fechadas 

e 09 perguntas abertas (Apêndice A). Os dados foram coletados entre os meses de 

julho e novembro de 2014. 

A análise dos dados obedeceu à lógica qualitativa, através da técnica de 

Analise Temática de Conteúdo, onde as respostas foram transcritas, transcriadas e 

categorizadas em núcleos temáticos (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Em relação às normas éticas, adotamos o anonimato dos sujeitos e o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

No primeiro capítulo é abordado o histórico da pedagogia relatando que o 

começo da Faculdade de Pedagogia foi no ano de 1939, de acordo com o Decreto 

1.190 de 04/04/1939, criada através da Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil, procurando graduar bacharéis para atuar como técnicos de 

educação e os licenciados em atuação como professores no magistério no sentido 

da jornada da Pedagogia surgiram por volta dos séculos XVIII e XIX, crescendo 

juntamente com a sociedade e a instituição escolar na preparação de profissionais e 

cidadãos. 

O segundo capítulo aborda a especificidade da função do pedagogo na 

escola pública, mostrando como o Pedagogo tem capacidade em montar e 

administrar os fatos ocorridos com os alunos, professores e toda a equipe que 

trabalha no interior das instituições escolares. Algumas das atividades realizadas 

pelo pedagogo dentro das escolas são: atividades de apoio pedagógico direto à 

docência na Educação Básica, direcionadas ao planejamento. 

Já o terceiro capítulo está dividido em dois tópicos, o primeiro tópico coloca 

a atuação do pedagogo na rede estadual do Paraná a partir das atribuições do 

pedagogo nos editais de concursos públicos do Estado do Paraná dos anos de 

2004, 2007 e 2013 e o segundo tópico está contemplado as atribuições do 

pedagogo na perspectiva dos profissionais, apresentando como é a atuação do 

pedagogo e como funciona toda estrutura para poder atuar na rede estadual de 

ensino. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Entendendo que a prática profissional em pedagogia é o resultado da 

construção histórica da formação e da atuação profissional do pedagogo, este 

capítulo dedica-se a apresentar alguns marcos históricos da formação em pedagogia 

e da prática profissional do pedagogo. 

De acordo com Vieira (2008) os anos 30 representam um marco para a 

formação pedagógica, pois foi nesta época que foram regulamentados os Cursos de 

Pedagogia. Neste período, a graduação se definia por três anos de curso para 

formar bacharéis em educação. Para quem quisesse seguir como pedagogo 

licenciado aumentaria mais um ano de formação, completando, assim quatro anos 

de graduação em Pedagogia.  

Após essa regulamentação, a caminhada histórica do Curso de Pedagogia 

no Brasil se inicia por meio dos Institutos de Educação, que serão instituições que 

ofertam cursos voltados à formação docente. Nos Institutos já se desenvolveria não 

apenas o ensino, mas também a pesquisa em educação. Em 1932, em nosso país, 

com estes dois objetivos, o Ensino e a Pesquisa, e motivados pela tendência do 

Movimento da Escola Nova foram inaugurados o Instituto de Educação do Distrito 

Federal e o Instituto de Educação de São Paulo pela interferência de Anísio Teixeira 

e de Fernando de Azevedo, concomitantemente (SAVIANI, 2007). 

Nos anos 30 os Institutos de Educação tinham como finalidade a 

capacitação do docente para atuar nas séries iniciais do ensino fundamental. Na 

época isso significou atuar na primeira a quarta séries. Essa formação do docente se 

daria em dois anos de curso. As disciplinas ministradas nos Institutos eram:  

 

1. Biologia Educacional; 2. Sociologia Educacional; 3. Psicologia 
Educacional; 4. História da Educação; 5. Introdução ao Ensino, 
contemplando três aspectos: a) princípios e técnicas; b) matérias de ensino 
abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos sociais e 
ciências naturais; c) prática de ensino, realizada mediante observação, 
experimentação e participação (SAVIANI, 2009, p. 146).  

 

Os Institutos de Educação contavam com uma estrutura para o apoio da 

formação do professor funcionando como campo de experimentação, demonstração 
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e prática de ensino nas etapas de jardim de infância, escola primária, escola 

secundária, instituto de pesquisas educacionais, bibliotecas, filmotecas, museus 

escolares e radiodifusão (SAVIANI, 2009).  

 

Além dos cursos citados [...] ministrariam também cursos de especialização 
de professores primários para as áreas de educação especial, ensino 
supletivo, desenho e artes aplicadas, música e canto e cursos de 
administradores escolares para formar diretores, orientadores e inspetores 
escolares (SAVIANI, 2009, p.146-147).  

 

A literatura relata que os Institutos de Educação foram constituídos até o ano 

de 1967, com um currículo que previa a formação profissional para o magistério, o 

ensino de humanidades e ciências humanas (MOURA; CASTRO; REIS, 2013). 

Como exemplo dessa formação, foi criado o Instituto de Educação do Distrito 

Federal, que desde o seu início, com o apoio de Anísio Teixeira, procurou a 

formação de professores investindo em um ensino autônomo, público e integral para 

atender desde a escola primária até a universidade. Esta instituição tinha o foco na 

capacitação do docente que respondesse adequadamente às necessidades de 

ensino (LOPES, 2005). 

Anísio Teixeira, ao elaborar o Instituto de Educação do Distrito Federal, criou 

também um Curso de Nível Superior, que funcionaria a partir de 1935, assim 

tornando a Universidade do Distrito Federal e a sua capacitação será para preparar 

o docente de primeira série a quarta série do Ensino Fundamental I (LOPES, 2005). 

De acordo com Fávero (2006), o papel exercido por Anísio Teixeira na 

criação da Universidade do Distrito Federal foi fundamental para a consolidação da 

autonomia universitária e dos preceitos fundamentais da Pedagogia, os quais 

defendem o desenvolvimento humano como objetivo maior, através da construção 

do conhecimento e da disseminação deste como caminho de construção de uma 

nova cultura. Neste recorte e, considerando o particular momento político do Brasil, 

há de se considerar que as primeiras sementes ideológicas da Pedagogia se 

materializaram nas políticas educacionais da Formação de Professores pela 

Universidade do Distrito Federal nesta época:    

 
Formar professores primários e secundários e diretores e inspetores de 
Escolas; Manter cursos de aperfeiçoamento e de divulgação para os 
membros do magistério; Ministrar ensino primário e secundário à alunos de 
ambos os sexos, em estabelecimentos que permitam a observação a 
experimentação e a prática de ensino, por parte dos candidatos ao 
professorado (LABEGALINI, 2009, p. 2). 
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Seguindo a mesma evolução da formação de professores no Brasil, o 

Código de Educação do Estado de São Paulo, em 1933, ofertou argumento de 

preparação profissional. A organização do Instituto de Educação de São Paulo era 

para aperfeiçoar a capacitação docente no Estado (LABEGALINI, 2009). 

Por intermédio do Instituto de Educação de São Paulo, foi criado o Instituto 

de Caetano de Campos, também com capacidade em treinar docentes para serem 

alfabetizadores (LABEGALINI, 2009). 

O Instituto de Educação de Caetano de Campos surgiu no ano de 1933, com 

as mesmas especializações de formação que as demais Instituições, diferenciando 

somente na formação do docente para atuar em nível secundário e aprimorar 

pesquisas na área. Este Instituto de Educação contribuiu para o desenvolvimento da 

Universidade de São Paulo (USP), que se tornou um lugar de preparação docente 

para todos os níveis de ensino (BAZZO, 2004). 

Já sobre o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, nasceu em 1933, sendo 

inclusa através da fundação da Universidade do Distrito Federal (UDF) e também 

com o objetivo de capacitar os professores para atuar em salas de aula e aprimorar 

o conhecimento na pesquisa em educação (BAZZO, 2004). 

Considerando o atual recorte histórico, cabe apresentar neste momento o 

desenvolvimento do Movimento da Escola Nova, o qual surge referente à conjuntura 

política – pedagógica por intermédio das instituições de ensino e a sua orientação 

político – pedagógica no período em que a sua primeira conjuntura diz respeito ao 

primeiro governo de Vargas.  

 

1.1 O Movimento Escola Nova e as Tendências na Formação do 

Pedagogo 

A Escola Nova é um movimento com origem no século XIX, nos quais 

indicavam a percepção dos deveres da criança e argumentavam a passividade em 

que a criança mantinha – se julgada através da Instituição de Ensino Tradicional 

(MENEZES, SANTOS, 2001). 

O dever atribuído à instituição escolar, nesta época na educação no Brasil, 

que compreende no período de 1930, orientava-se nos ideários Europeus que se 

inspiravam na Revolução Francesa. 
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Em meio a estas mudanças vieram também ainda na mesma época, a 

primeira regulamentação do Curso de Pedagogia no Brasil, N° 1.190/39, do Sistema 

de 3+1. 

Sucedeu-se que este era o período em que os docentes em outra fase da 

educação normal procuraram fazer o Curso de Pedagogia e assim da mesma forma 

assumirem outras funções educacionais no estabelecimento de ensino. Verifica-se 

que na Pedagogia existem diversas teses da educação em que são ligados por duas 

grandes tendências: A Primeira Tendência (Tradicional) foi criada através das 

compreensões pedagógicas no qual dariam preferência pelas teses teóricas às 

práticas. Já na Segunda Tendência (Renovadora) é o oposto da anterior, no qual 

sujeitam a teoria à prática e assim desagregam a teoria na prática (SAVIANI, 2007). 

Todavia, considera-se que a primeira tendência (Tradicional) carregava a 

questão de “Como Ensinar” e a resposta era elaborar metodologia de ensino. De 

acordo com a história, esta tendência sucedeu atuante até o fim do século XIX 

(SAVIANI, 2007). 

A Tendência Tradicional é o método em que o professor somente fala e o 

aluno ouve sem ter nenhuma reprodução viva sobre o que aprendeu e assim 

gerando aquela aprendizagem mecânica em que o estudante decorou, mas não 

aprendeu (GIORGI, 1986). 

Para Lourenço Filho: 

 

A Escola Tradicional, o trabalho dos alunos se caracterizava por uma 
atividade de receptividade ou absoluta passividade: um professor que falava 
e discípulos que deveriam ouvi-lo em silêncio, imóveis, de braços cruzados. 
O ideal seria a produção automática sem qualquer variação, ou sem que 
permitisse a expressão de possíveis diferenças individuais (apud RAFAEL; 
LARA, 2011, p. 230) 

 

Na Segunda Tendência (Renovadora) a questão estava circunscrita aos 

aspectos do aprender (SAVIANI, 2007). A Tendência Renovadora, acredita que o 

objetivo da escola é ensinar o aluno fazendo, para que ele venha reproduzir o que 

aprendeu, pois é necessário que o discente possa aprender de uma forma coerente, 

sendo essa etapa importante para o ensino (GIORGI, 1986). 

 

 

 



18 

1.2 A Formação do Pedagogo no Ensino Superior 

 

Do ponto de vista jurídico da formação profissional, o ano de 1939 

representou na Graduação de Pedagogia a primeira regulamentação. O sistema 

denominado 3+1 foi regulamentado pelo parecer N° 1.190/ 39, em quatro de abril de 

1939. 

 

Inicialmente, o Curso de Pedagogia formava bacharéis, respeitando o 
“padrão federal” curricular num esquema chamado 3 + 1, no qual o 
bacharel, formado em um curso com duração de três anos, que desejasse 
se licenciar completaria seus estudos com mais um ano no Curso de 
Didática. Os Bacharéis em Pedagogia atuariam em cargos técnicos de 
educação no Ministério da Educação e os licenciados, ao concluírem o 
Curso de Didática, estariam habilitados ao magistério no ensino secundário 
e normal (VIEIRA, 2008, p.3). 

 

Este parecer traz o currículo mínimo e o tempo do curso de Pedagogia com 

os argumentos reelaborados para a Graduação em Pedagogia no sentido em 

melhorar a atuação profissional do pedagogo (VIEIRA, 2008). 

No ano de 1946, de acordo com Scheibe e Durli (2011), o Decreto-Lei N° 

9092, procurou trocar o esquema 3+1 por exigência de 4 anos completos de estudos 

em Faculdade de Filosofia, seja ela tanto para bacharel como licenciatura. Através 

desta lei, a Graduação em Pedagogia nos três primeiros anos tornaram-se como 

disciplinas fixas e obrigatórias, já no quarto ano foram por meio de disciplinas 

alternativas e ampliadas para o conhecimento pedagógico. Porém os diplomas ainda 

permaneciam divididos entre o bacharel para quem fosse atuar como técnico em 

educação e a licenciatura para os que iriam atuar na docência. 

Na metade do período dos anos de 1950, no Brasil, ficou registrado através 

do crescimento do método de industrialização brasileira, esta evolução financeira do 

país teve uma grande intervenção do investimento público através do Estado ou 

Empresas Estatais (CAPUTO; MELLO, 2009). 

Sendo que no mandato de Vargas, durante a política, procurou progredir em 

infraestrutura para que a economia do país pudesse crescer e ir contribuindo com a 

ligação entre a indústria pesada de bens de capital (CAPUTO; MELLO, 2009). 

No ano de 1950 a circunstância externa estava complicada, pois o déficit de 

balanço comercial alcançou os quatro por cento no Produto Interno Bruto (PIB) no 

ano de 1952, sendo este um período em que aconteciam as mudanças nas 
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importações e o mandato na política de Vargas começou a sofrer por dificuldades, 

sendo que a crise piorou ainda no ano de 1953 afetando também o cargo do Ministro 

da Fazenda Osvaldo Aranha (CAPUTO; MELLO, 2009). 

Em 1960, período em que os pedagogos elaboraram o projeto de reforma 

geral da educação nacional, obtendo reconhecimento somente em 1961 por meio da 

Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – LDB 4.024/61. 

A política, durante os anos de 1945 até 1964, foi marcada como uma época não 

favorável para a educação devido ao Estado Novo e o Golpe Militar. 

No início do ano de 1960, o Brasil passava por uma grande movimentação 

política. Após a saída da presidência, Jânio Quadros no ano de 1961, famoso como 

Jango, ele preservava medidas de esquerda para a política no país, a personalidade 

de Jango deixou elites atentas sobre a mudança social no qual intimava a parte 

econômica (BIGELI, 2004). 

A dificuldade financeira e a variabilidade política visto que se reproduziam no 

Brasil, então Jango apresentou mudanças constitucionais no qual agilizaram ao 

comportamento das elites realizando condições para o Golpe de 64 (BIGELI, 2004). 

Nos anos 60, aconteceram mudanças nos setores políticos, econômicos e 

sociais mencionadas anteriormente, nas quais inspiraram, crucialmente, a educação 

brasileira. Neste período, preparavam especialistas com o foco no trabalho que 

abrangesse um determinado avanço com a função de aumentar a economia do 

Brasil. Nesta mesma época, aconteceu também a Reforma Universitária no qual 

dividiu a Faculdade de Filosofia dos setores efetivos, igual o ramo de Pedagogia e 

assim ceder espaços a outros departamentos, institutos ou faculdades. 

Assim então, através deste projeto de reforma é que aconteceu a segunda 

regulamentação do Curso de Pedagogia e acabou sendo criada através da 

promulgacão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N. 4.024/1961 

(LDBEN/61).  

No ano de 1961, a Programação Mínima da Graduação em Pedagogia, 

estava dentro do Padrão 3+1 fortificado através de uma norma compreendida no 

parecer 251/62 do docente Valnir Chagas. A programação mínima abrangia sete 

disciplinas, divididas da seguinte maneira: “1- Psicologia da Educação, 2- Sociologia 

(Geral da Educação), 3- História da Educação, 4- Filosofia da Educação, 5- 

Administração Escolar” (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012).  
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Para as sextas e sétimas disciplinas eram selecionadas entre: “Biologia, 

História da Filosofia, Estatística, Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, 

Cultura Brasileira, Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e Programas, 

Técnicas Audivisuais de Educação, Teoria e Prática da Escola Primária, Teoria e 

Prática da Escola Média e Introdução à Orientação Educacional (ARANTES; 

GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

A definição da sexta e sétima, não é opção do aluno e sim da Universidade. 

Sendo necessário analisar a ligação das disciplinas obrigatórias com a Didática e a 

prática de ensino com relação aos estudantes com o intuito na Licenciatura 

(ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

Sendo que para uma especialização específica contava-se com as seguintes 

disciplinias: “Orientação Educacional; Administração Escolar; Supervisão Escolar; 

Inspeção Escolar; Ensino das Disciplinas e Atividades Práticas dos Cursos Normais.” 

(SAVIANI, 2007). 

Esta grade curricular da Graduação em Pedagogia, não impediria as 

mudanças no decorrer do curso, mas por decisão do Conselho Federal de Educação 

(CFE), manteve-se até o consentimento de mudança da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional N° 9.394/96 (SAVIANI, 2007). 

Já Scheibe e Durli (2011) apresentam que os pontos mais importantes para 

o espaço de preparação profissional da Educação estão nas regularizações 

mencionadas depois do consentimento da lei. Pode-se apresentar diretamente ao 

Curso de Pedagogia: I- Paracer CFE 251/1962, foi quem sugeriu as matérias que 

poderiam fazer parte do currículo mínimo da Graduação em Pedagogia; II- Já o 

Parecer CFE 292/1962, em que estabilizou as disciplinas educativas para a 

licenciatura; III- No Parecer CFE 12/1967 mencionou sobre a instrução docente 

direcionada às matérias exclusivas do Ensino Médio Técnico. No Parecer CFE 

251/1962 de Valnir Chagas que constituiu –se direcionado ao Curso uma 

sistematização de disciplina traçado na concepção, instaurado próprio para a 

Pedagogia como apoio Curricular. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) coloca uma observação em 

relação a Lei 5540/68 referente a Graduação de Pedagogia, as transformações, em 

que modifica toda a grade formada com base comum e parte diversificada, e traz 

que através desta etapa o preparo do pedagogo para adquirir mais conhecimento 
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está em uma Graduação. Mas lembrando que não é somente em uma Universidade 

que se adquire a habilitação, como também em especializações (GALLO, 2009). 

Porém, através da Reforma Universitária da regulamentação da Reforma 

Universitária de 1968 – Lei 5.540/1968 juntamente ao padrão tecnicista, o qual as 

mudanças ocorreram nas formações da Graduação em Educação, continuando com 

a preparação docente designado para as atividades em não atuar como docentes 

em relação Graduação em Pedagogia, pois capacitavam como administradores 

escolares e Orientador Educacional das Séries Iniciais ficavam a Critério das 

Faculdades de Educação (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

Catani, Dourado e Oliveira (2002) dizem que a Reforma Universitária 

realizou transformações na área profissional do docente, em que verificavam e 

ocupavam em preparar especialistas nominados como profissionais em educação. 

Estes profissionais atuariam em Supervisão, Orientação, Administração e 

Planejamento. 

A Reforma Universitária, juntamente com o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e com o Conselho Federal de Educação (CFE) N° 252/69 decidiram os 

assuntos que seriam tratados durante a graduação, o tempo e as disciplinas do 

Curso da Pedagogia, após tornar-se somente licenciatura. 

Para a Reforma Universitária, a Graduação em Pedagogia no ano de 1969, 

sucedeu a revisão através do Parecer N° 252/69 do docente Valnir Chagas, o qual 

preparava a programação da Pedagogia, o objetivo foi capacitar os especialistas em 

educação, sendo o tempo mínimo de 2.200 horas divididas para três anos e no 

máximo sete anos (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

A formação das disciplinas estava constituída em duas fases, sendo que a 

primeira elaborada pelas seguintes disciplinas: Sociologia Geral, Sociologia da 

Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Filosofia da Educação e 

Didática. Já na segunda parte refere-se aos setores citados anteriormente e 

acrescentados para mais cinco habilitações. Assim aumentando para oito 

habilitações no Ensino Superior, como pode-se mencionar: Magistério das 

disciplinas pedagógicas do segundo grau, Orientação Educacional, Administração 

Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. O parecer para a pós-graduação 

coloca-se na habilitação planejamento educacional e na licenciatura curta colocam-

se as identidades como: “administração escolar, supervisão escolar e inspeção 

escolar” (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 
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Chagas (1969, p.109) menciona que a curta duração refere-se às 

universidades pós-normais a qual graduavam diretores, supervisores, inspetores e 

etc, referentes a séries iniciais (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

Para Vieira (2008, p. 7) “em relação às mudanças universitárias 

mencionadas acima, em 69 o Conselho Federal de Educação (CFE) nº 252/69 

juntamente com a Resolução n° 2 de 12 de Maio de 1969 aprovaram o regulamento 

das universidades direcionadas para a graduação do Curso de Pedagogia.”  

 

Também, nesse período, emerge a função do pedagogo como estudioso da 
teoria, dos fundamentos ou da metodologia da educação. E ainda começam 
a ser projetadas novas funções como o docente para a Educação Especial 
e o docente para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino 
Fundamental. Esta última surge como extensão da antiga formação de 
professores de nível médio, contando posteriormente ou como uma das 
habilitações do curso, ou como pré-requisito para as demais, ou como única 
habilitação do curso (ARAÚJO, 2006, p. 3).  

 

Entre o término dos anos 70 e começo dos anos 80, no Brasil, foi um 

período registrado com diversos apontamentos ao trabalho do pedagogo e ao Curso 

de Pedagogia. Os apontamentos eram frequentes em torno da metodologia 

pedagógica, quanto à habilitação do Curso de Pedagogia era voltado para a ação 

pedagógica e atribuindo o diploma de licenciado para o formando. 

Ainda nesta época, no Brasil, deu-se início a um novo trabalho com 

diferentes propostas para a Graduação em Pedagogia, feita através dos docentes e 

pedagogos. Essa mudança colaborou para que pudessem utilizar não somente em 

sala de aula, mas também na Gestão Educacional (VIEIRA, 2008). 

Os anos 70, época de inovações de cargo das instituições escolares e as 

inovações de qualificação da Graduação em Pedagogia. Neste período tinha-se 148 

cursos de pedagogia em Universidades de todo o país, sendo que no meio do ano 

de 1970, o MEC estabeleceu discussões em todo o país em relação às mudanças 

na Graduação em Pedagogia (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

Sendo esse o período em que também as discussões foram realizadas em 

relação à forma como o Pedagogo poderia atuar na gestão escolar da educação 

pública brasileira, passaram a visualizar uma longa duração para este trabalho 

realizado em nosso país (VIEIRA, 2008). 

Na época em que no Brasil vieram então as dificuldades de como trabalhar 

com o pedagogo na gestão escolar os pedagogos se interessaram e buscaram por 
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instrumentos de aprendizagem por meio de estudos e recursos para poderem se 

aperfeiçoar e transmitir uma educação de qualidade aos alunos e para a sociedade 

em geral. 

Os anos 80 foi um período de debates relacionados aos docentes e aos 

Pedagogos. Após as formações profissionais, viriam as admissões para que, em 

1990, viessem a ser firmado o que havia sido amplamente discutido (VIEIRA, 2008). 

Essas reflexões e novas estruturações foram essenciais na procura em 

relação à identificação da Graduação em Pedagogia. Quanto ao diploma 

apresentado através da instituição de ensino superior para quem fosse cursar na 

época, já sairiam da universidade com o título de licenciado. 

 

Os anos de 1980, geralmente considerados como a década perdida, não o 
foram, certamente, para a educação, se levarmos em conta o surgimento 
dos movimentos de educadores que desde então se reestruturam no país e, 
em especial, a atenção a esta questão relevante, que é a da formação do 
profissional da educação (SOKOLOWSKI, 2013, p. 87). 

 

No entanto, Brzezinski (1996 apud COIMBRA, 2016) menciona que os 

pedagogos com base nos anos de 1980, aliciadores em rodas de conversa e buscas 

em relação à reavalização das Universidades instituem os docentes a elaborar o 

próprio percurso. 

A partir do momento em que começou a prevalecer as funções do pedagogo 

para a educação, foi então que começaram os apontamentos críticos para o 

tecnicismo pedagógico, o qual conseguiu ganhar forças somente entre os anos de 

1980 e 1990 no Brasil. 

Em 1990 foram trazidas diferentes ideias para a educação brasileira, assim 

deixando grandes marcas na graduação de pedagogia, sendo que a partir de então 

é que passaram acontecer as mudanças no sistema educativo procurando moldar à 

ordem política e econômica internacional. 

Ainda em 1990, houve algumas mudanças na forma de realizar as atividades 

escolares dentro das instituições, tais como: “divisão de trabalho; substituição de 

rotinas; entre outras atividades que ajudam o trabalho em conjunto.” (ARAÚJO, 

2006). 

Segundo Vieira (2008, p. 12) “Depois da divulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9.394/96, houve várias mudanças na Educação do 
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país, começando pela Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Ensino Superior.”  

Depois da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), os caminhos foram abertos para o Curso de Pedagogia e assim contribuiu 

para que o pedagogo pudesse se aperfeiçoar profissionalmente, para as instituições 

escolares onde iriam atuar tanto na parte docente, quanto para aqueles que tinham 

a intenção de trabalhar como pedagogo na gestão educacional. 

Pois, de acordo com o Conselho Nacional de Educação (CNE) o pedagogo 

está preparado para atuar tanto na gestão escolar ou como docente na primeira e 

segunda etapa da educação básica. 

De acordo com o pensamento referente à forma de trabalho do pedagogo, o 

Curso de Pedagogia abrange o pensamento relacionado à área e dar-se-á noções 

do que seja o campo educacional, pois a forma de ministrar sobre o ramo estudado 

contribui para que haja crescimento na área pedagógica. 

A manifestação dos pedagogos na procura por uma Constituição Epistêmica 

com destino ao Curso de Pedagogia tendo aderente aproximação, sendo que a 

Pedagogia trabalha para capacitar pessoas para trabalhar com a educação 

(ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

Ainda nos anos 90 no Curso de Pedagogia tem-se em destaque a disciplina 

de Didática. Gatti (2010 apud MONTEIRO; MAIA, 2012) traz que o Curso de 

Pedagogia oferta a Didática Geral, sendo ela entre: Específicas, Metodologias e 

Práticas de Ensino. Ainda em sua pesquisa ela menciona o que os docentes 

também utilizam as disciplinas políticas, sociológicas e psicológicas (MONTEIRO; 

MAIA, 2012). 

Já para os anos 2000 podemos trazer as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia – DCN/CP que ancora-se na caminhada da sabedoria 

da Pedagogia e no percurso que envolvem os conhecedores da Educação, 

pedagogo, até os meios técnicos direcionados ao ensino (ARANTES; GONÇALVES; 

OLIVEIRA, 2012). 

Para as Diretrizes, a Pedagogia tem o papel de aperfeiçoar o pedagogo para 

atuar na educação básica brasileira, a preparação pedagógica tem a função de 

trabalhar no crescimento educacional (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012). 

Já o início da proposta do Conselho Nacional da Educação (CNE) por meio 

de um Projeto de Resolução em Março de 2005, apresentou a carreira do pedagogo 
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como sendo a peça fundamental do Curso de Pedagogia e o trajeto percorrido pelo 

programa aparenta ser parecido com o cronograma do curso normal superior 

(VIEIRA, 2008). 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) / CP N° 5 / 2005, juntamente com 

o Conselho Nacional de Educação (CNE) / CP N° 3 / 2006 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCN/CP) chegaram á conclusão de 

que o pedagogo através da Graduação em Pedagogia estaria apto para poder atuar 

tanto na docência na educação infantil e nas séries iniciais, como também sendo 

Pedagogo na Gestão Escolar. 

Diante da Resolução de 2006, a Graduação em Pedagogia passa a ter a 

seguinte programação: “3.200 horas de efetivos trabalhos acadêmicos, divididos 

como: 2.800 horas em atividades formativas, 300 horas de Estágio Supervisionado e 

100 horas de atividades teórico-práticas (ARANTES; GONÇALVES; OLIVEIRA, 

2012, p. 92). 

 

Em Fevereiro de 2006, depois da mudança do parecer ter ocorrido, a pedido 
do Ministro da Educação Fernando Haddad e do novo artigo 14, juntamente 
com profissionais do curso de Pedagogia tendo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNP/CP) foram validados pelo 
então Ministro em abril de 2006 (VIEIRA, 2008, p.15).  

 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia (DCN/CP), no início 

não eram direcionadas aos pedagogos na sua gestão educacional, mas sim para os 

docentes na atuação em sala de aula. Além disso, mencionam as propostas aceitas 

em relação á prática do ensino do nosso país com o propósito de analisar a 

preparação e a prática profissional do docente em sala de aula e do pedagogo nas 

atividades da gestão escolar educacional. Pois oferta ao pedagogo os cargos já 

mencionados para poderem aderir percepções pedagógicas das atividades 

trabalhadas por eles e esta oferta garante ao pedagogo a “complementação na 

docência; cooperação na gestão e avaliação de ensino; organização, realização e a 

ajuda nos programas e atividades educativas.” 

 

Na organização do Curso de Pedagogia, deve-se observar, com especial 
atenção: os princípios constitucionais e legais; a diversidade sociocultural e 
regional do país; a organização federativa do Estado brasileiro; a 
pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, a competência dos 
estabelecimentos de ensino e dos docentes para a gestão democrática 
(CRAVEIRO apud SANTOS, 2016). 
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A utilização das Diretrizes Curriculares menciona as maneiras de como a 

Pedagogia é utilizada para dar conhecimento e preparo aos pedagogos na atuação 

docente e pedagógica da escola. 

Diante das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

(DCN/CP) verifica-se que através da lei em vigor o direcionamento do trabalho do 

pedagogo, restringe-se à docência em sala de aula na primeira e segunda etapa da 

educação básica, porém, em um determinado período da história da pedagogia 

brasileira, o pedagogo exercia também outras funções, como: Orientador 

Educacional e Supervisor Escolar e estas funções mantinham a atuação do 

profissional pedagogo na escola, mas dividia os trabalhos em atendimento aos 

docentes e atendimento ao discente, hoje essa divisão em alguns estados foram 

retiradas e tornou-se o pedagogo generalista, como iremos ver no capítulo seguinte. 

Assim pode-se dizer que a história do curso de pedagogia vem de muitos 

anos e ao longo da caminhada houve diversas alterações, aperfeiçoando cada vez 

mais o curso como também dando condições para que o profissional pedagogo, 

efetivamente cumprisse o papel de melhoria na qualidade da educação brasileira. 
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2 A ESPECIFICIDADE DA FUNÇÃO DO PEDAGOGO 
 

Considerando o recorte deste estudo voltado para a atuação profissional do 

pedagogo e, ainda, tendo em vista que o processo de formação está alicerçado na 

prática profissional e sobre esta traz influência, este capítulo dedica-se a mostrar a 

concepção de como é a atuação do pedagogo na escola pública no país, com o 

objetivo de trazer a realidade da atividade do profissional pedagogo, através dos 

cargos ocupados por estes profissionais.  

Assim, a função do pedagogo na história educacional brasileira era dividida 

como Orientador Educacional e Supervisor Escolar cada qual com uma função 

específica. Nestas funções, o profissional acima citado poderá desenvolver as 

seguintes atribuições: gestão, planejamento, coordenação e avaliação (SAVIANI, 

2007). 

Para Pascoal (2015) a função de orientador educacional era voltada para o 

atendimento discente, procurando melhorar os vínculos entre colégio e família, bem 

como no auxílio do rendimento escolar do aluno. 

O orientador educacional tinha como função em uma instituição escolar fazer 

parte da equipe gestora juntamente com o diretor e o coordenador pedagógico. 

Porém, era ele quem contribuía com o crescimento individual do discente, 

colaborando em vários aspectos relacionados ao comportamento moral, ético e 

intelectual do aluno (PASCOAL, 2015). 

Juntamente com o docente, o orientador educacional auxiliava o ensino e a 

educação dos alunos através da assistência ao professor na percepção das 

condutas dos estudantes, isto é, o professor trabalhava diretamente em sala de aula 

(PASCOAL, 2015). 

“Aconselhar, observar e conversar com os estudantes, docentes, gestores, 

pais ou responsáveis e a sociedade; colaborava com a administração e ação do 

projeto político pedagógico (PPP) da escola; orientava o docente a perceber as 

atitudes dos estudantes.” (PASCOAL, 2015, p. 1). 

Ainda segundo Pascoal (2015) a função de Supervisor Escolar baseava-se 

no trabalho direto com os professores, sendo na orientação e no desenvolvimento 

do planejamento, bem como na aplicabilidade da ação pedagógica em sala de aula.  

O supervisor escolar tinha o papel de coordenar reuniões docentes, como 

também estimular, incentivar, indagar e encorajar, realizando com eles, a satisfação 
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e a compreensão de um bom trabalho realizados juntos em grupo, sabendo que 

poderiam contar uns com os outros (MARTINS, 2012). 

 

[...] o trabalho do supervisor, centrado na ação do professor não pode ser 
confundido como assessoria ou consultoria, por ser um trabalho que requer 
envolvimento e comprometimento. Segundo a autora o supervisor escolar 
tem como objeto de trabalho a produção do professor – o aprender do aluno 
– e preocupa-se de modo especial com a qualidade dessa produção. 
Portanto, o objeto de trabalho do supervisor é a aprendizagem do aluno 
através do professor, onde ambos trabalham como numa equipe um 
dependendo do outro. Considera-se o papel fundamental do supervisor: ser 
o grande harmonizador do ambiente da escola (MARTINS, 2012, p. 2).  

 

Na esfera da Gestão Escolar, Araújo (2006, p. 6) delimita as seguintes 

atividades para o pedagogo: “Coordenação direta ao docente; Cooperação na 

gestão e avaliação das instituições de ensino; Preparar, Realização e Apoio aos 

programas e atividades educativas.” 

O pedagogo, como membro de uma equipe escolar colabora com o plano de 

trabalho que é seguido pelos demais profissionais da equipe pedagógica, como: 

“Planejamento; Organização e Desenvolvimento do Currículo; Organização e 

Desenvolvimento do Ensino; Práticas de Gestão Técnico-administrativas e 

Pedagógico/curriculares; Desenvolvimento Profissional; Avaliação Institucional e da 

Aprendizagem” (LIBÂNEO, 2004, p. 263). 

De acordo com a Coordenação de Gestão Escolar (CGE), da Secretaria de 

Estado da Educação (SEED), é responsabilidade do pedagogo a sistematização das 

atividades educativas no ambiente de uma instituição pública de ensino e assim 

recomendando uma sequência da atuação educativa, administrativa, institucional e 

sustentacional, contribuindo para uma boa prática de trabalho na construção do 

planejamento resistente de uma instituição pública de ensino (BRECKENFELD; 

ROMANOWSKI, 2008, p. 3620). 

A partir do ano de 2005, no Brasil, todas as funções mencionadas acima 

passaram a ficar a cargo de apenas de um profissional, o pedagogo generalista, que 

realiza todas as funções em atendimento aos alunos e pais nas escolas estaduais, 

sendo que o cargo do Pedagogo era dividido entre o Orientador e o Supervisor. Mas 

em alguns estados brasileiros foram retirados os cargos das duas funções e assim 

aderiu ao cargo do Pedagogo Generalista (CAVICCHIOLI; ARAÚJO, 2008, p. 1549). 

http://www.sinonimos.com.br/sistematizacao/
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O surgimento do Pedagogo Generalista aconteceu durante o Processo da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 9.394/96, como será 

explicado nos parágrafos abaixo. 

Anteriormente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 

9.394/96 a lógica da formação e atuação do pedagogo seguia a produção 

taylorista/fordista – que era a separação do procedimento de trabalho, sendo que 

através desta produção apareceram diversas programações na preparação do 

pedagogo nos Institutos de Ensino Superior (IES) e através deste trabalho iam-se 

aperfeiçoando o docente para atuar nas Séries Iniciais e Educação Infantil, da 

mesma forma como pedagogo nos cargos de Administrador Escolar, o Supervisor 

Escolar e Orientador Educacional (CAVICCHIOLI; ARAUJO, 2008). 

Todavia, após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 

9.394/96 atribuíram-se as atividades para o pedagogo com a finalidade em 

responder diretamente a sociedade, tornando-se a ele em um só cargo, o de 

pedagogo generalista. A partir de então é que começou o pedagogo generalista, 

retirando os cargos de Orientador e Supervisor ao conceituarem uma atividade 

limitada (CAVICCHIOLI; ARAUJO, 2008). 

Para poder complementar o que já vem sendo falado no decorrer deste 

capítulo, o Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno (CNE/CP), também 

trouxe alguns apontamentos sobre a atuação que o Pedagogo realiza dentro das 

escolas no espaço da Gestão Escolar, conforme podemos ver a seguir. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno 

(CNE/CP) destaca as atribuições do Pedagogo, em:  

 

Contribuir com o docente no desenvolvimento da aprendizagem com os 
alunos do Ensino Fundamental; promover relações com a escola, família e a 
sociedade; amplificar a atividade em equipe; buscar mais conhecimentos 
para a contribuição do trabalho; exercitar e colocar corretamente as 
Diretrizes Curriculares (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006, p. 
2-3). 

 

Ainda para Araújo (2006, p. 4) as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) 9.394 / 96, “em relação às mudanças que ocorreram no Curso de 

Pedagogia, focaram na atuação que o Pedagogo tem na Instituição Escolar, 

especificamente na parte da Gestão Escolar.” 
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Já sobre os trabalhos coletivos nas instituições de ensino, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCN/CP) dizem que tanto o 

pedagogo quanto os professores devem participar destes trabalhos (ARAÚJO, 

2006). 

Em um trabalho coletivo realizado nas escolas, o pedagogo juntamente com 

a sua equipe, faz reuniões para conversar sobre como está o rendimento escolar 

dos alunos, trocar idéias para o melhor desenvolvimento de aprendizagem do 

estudante e assim fazer com que haja crescimento no ensino-aprendizagem 

(ARAÚJO, 2006). 

Ainda conforme o autor estas são as seis áreas relacionadas à área de 

atuação do pedagogo e tem ligação entre elas, tendo este, envolvimento direto com 

o pedagogo que realiza o trabalho das atividades pedagógicas.  

Libâneo (2004) coloca que é através do Planejamento que o Pedagogo se 

utiliza na sua atuação da prática da Gestão Escolar, sendo que o Pedagogo constrói 

novas idéias e traz para o ambiente escolar, propostas que irão contribuir para seu 

local de trabalho. Também considera a coordenação na formulação, no 

desenvolvimento e na avaliação do projeto pedagógico; apontar propostas 

referentes aos objetivos, orientações curriculares e planos de ensino. 

Para o referido autor, a organização e desenvolvimento do currículo é uma 

atividade na qual o pedagogo interliga o currículo às atividades e podemos 

mencionar que alguns princípios curriculares também ajudam nestas atividades 

escolares.  

Também destaca que a organização e desenvolvimento do ensino é o 

espaço em que o pedagogo vai utilizar para trabalhar a questão da aprendizagem 

com o aluno, mas contribuindo também com o professor na conscientização do 

quanto a aprendizagem é importante para a vida deste estudante.  

Ainda de acordo com Libâneo (2004, p. 271) o Desenvolvimento Profissional 

é a parte do aprimoramento profissional em que o pedagogo precisa contribuir com 

os outros especialistas do mesmo ambiente escolar e assim também possam vir 

aprender através de formações continuadas, trabalho coletivo e etc.  

Na Avaliação Institucional e da Aprendizagem o pedagogo pode organizar 

reuniões discutindo e diagnosticando as dificuldades que o aluno tem enfrentado, 

como também juntos poderem observar o trabalho que a escola anda propondo. 
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3 A FUNÇÃO E A CARREIRA DO PEDAGOGO NO PARANÁ 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO 

 

Este capítulo tem como função apresentar o papel do Pedagogo nas escolas 

estaduais do Paraná e foi organizado em duas sessões. Na primeira, abordaremos 

especificamente, os editais de concurso do Estado nos anos de 2004; 2007 e 2013. 

Na segunda, exibiremos um mapeamento das atribuições a partir da perspectiva dos 

profissionais. Para tanto, foram utilizadas pesquisa documental e empírica.  

 

3.2 CONCURSO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Para iniciarmos em uma empresa é necessário um contrato para que seja 

permitido trabalhar em um determinado ambiente, seja ela privada ou pública. No 

Estado do Paraná não é diferente quando vamos iniciar o trabalho como funcionário 

público. 

O ingresso e a exigência para desenvolver a função de pedagogo no Estado 

do Paraná dar-se-á mediante o concurso público e processo simplificado 

simples (pss), que será explicado no decorrer desta pesquisa. O último concurso 

público para a contratação de pedagogo ocorreu no ano de 2013, e determinava que 

o pedagogo exercesse a função de acompanhar o desenvolvimento pedagógico de 

alunos e professores mediante a ação docente e discente. 

Segundo o edital de concurso a seguir: De acordo com o Edital SEAP - Nº 

017/2013 a atribuição central relativa à função de professor pedagogo consiste em 

realizar: “Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Básica, 

voltadas para planejamento, administração, supervisão e orientação educacional 

[...].” (PARANÁ, 2013, p. 3). 

Este disciplinamento vai ao encontro da perspectiva do trabalho pedagógico 

numa visão generalista, o que significa que o trabalho do pedagogo no Estado do 

Paraná está alinhado ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia (DCN/CP) (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006).  

Para a efetivação do trabalho acima, caberá ao pedagogo, cumprir com 

atribuições, como: “[...] coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica 
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da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, 

tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos [...].” (PARANÁ, 2013). 

Isso significa que o pedagogo terá como premissa realizar um trabalho coletivo em 

que mobilizará os demais profissionais tanto para construir a proposta pedagógica 

da instituição, como, e sobretudo, acompanhar sua materialização. A realização de 

um trabalho coletivo está alinhada à premissa de uma educação democrática em 

que o direito a educação constitui seu principal fundamento. 

Assim, diante do exposto acima, as atividades mencionadas através do 

edital de 2013, resume-se em uma visão generalista, na qual o pedagogo acumula 

as funções de orientação discente e docente alinhados nas exigências mais 

“burocráticas” estabelecidas para a função.  

Já no edital nº 10/2007 a função do pedagogo resume-se em: “Coordenar a 

elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do Projeto Político-Pedagógico e do 

Plano de Ação da Escola.” (PARANÁ, 2007). 

Para a compreensão da atividade já mencionada do Pedagogo, caberá ao 

mesmo realizar algumas tarefas como: 

 promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para 

reflexão e aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico e 

para a elaboração de propostas de intervenção na realidade da escola;  

 participar e intervir, junto à direção, da organização do trabalho 

pedagógico escolar no sentido de realizar a função social e a 

especificidade da educação escolar;  

 sistematizar, junto à comunidade escolar, atividades que levem à 

efetivação do processo ensino e aprendizagem, de modo a garantir o 

atendimento às necessidades do educando; 

 analisar as propostas de natureza pedagógica a serem implantadas na 

escola, observando a legislação educacional em vigor e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, como fundamentos da prática educativa 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006). 

 

O Edital nº 10/2007, menciona ainda que o professor pedagogo deve:  

 

Participar da elaboração do projeto de formação continuada de todos os 
profissionais da escola e promover ações para a sua efetivação, tendo como 
finalidade a realização e o aprimoramento do trabalho pedagógico escolar; 
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organizar a hora-atividade do coletivo de professores da escola, de maneira 
a garantir que esse espaço-tempo seja utilizado em função do processo 
pedagógico desenvolvido em sala de aula; atuar, junto ao coletivo de 
professores, na elaboração de propostas de recuperação de estudos a partir 
das necessidades de aprendizagem identificadas em sala de aula, de modo 
a abonar as condições básicas para efetivação do processo de socialização 
e apropriação do conhecimento científico [...] (PARANÁ, 2007). 

 

Assim caberá ao professor-pedagogo:  

 

[...] a articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e 
estéticos inerentes a processos de ensino/aprendizagem, de socialização e 
de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo” (BRASIL, 2006, p. 11). 

 

Observando os dois últimos editais de concurso para pedagogo, o edital de 

2013 com o de 2007, percebe-se que houve alterações na função do pedagogo, 

sendo que no edital de 2007 era exigido do pedagogo a função exclusivamente 

pedagógica, já no edital de 2013 há um acréscimo nas atribuições, aonde o 

pedagogo viria a assumir também a função administrativa financeira, ou seja, um 

direcionado para uma visão mais burocrática da instituição escolar. 

No edital N° 37/2004 do ano de 2004, a função do pedagogo, resume-se em:  

 

Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e 
desenvolvimento profissional; acompanhar e orientar o processo de 
desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as 
famílias; acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas [...]. 
(PARANÁ, 2004b). 

 

Já para a Resolução CNE/CP nº 1 menciona o cargo: 

 

Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
educacional e as demais áreas do conhecimento, participando da gestão 
das instituições e contribuindo para elaboração, implementação, 
coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico [...] 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006). 

 

O Edital N° 37/2004 (PARANÁ, 2004b) também destaca a função do 

professor pedagogo as quais podemos mencionar:  

 

Desempenhar na criação da proposta motivação para os estudos através 
das dificuldades de aprendizagem vistas em sala de aula e assim dar a 
certeza de que o aprendizado venha ser adquirido; motivar o crescimento 
dos discentes em operações de aprendizagens e órgãos colegiados da 
escola[...].  
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“As atividades docentes também compreendem participação na organização 

e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: Planejamento, execução, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da 

Educação [...].” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006). 

Considera-se que nos três editais de concursos acima descritos, apresentam 

diferentes atribuições na exigência de contratação do pedagogo. Pode-se perceber 

um acréscimo de exigências mais administrativas, no último edital (PARANÁ, 2013), 

em detrimento ao especifico da função pedagógica, a fim de garantir a qualidade do 

ensino e o bom funcionamento das escolas públicas. 

 

3.3 O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 

 

Tem-se também na própria rede do Estado, o Processo Seletivo Simplificado 

– PSS, um contrato pelo qual podem inscrever pessoas que tenham a graduação em 

pedagogia para poderem atuar com as mesmas atribuições de um profissional do 

pedagogo, mas por período determinado, tempo este até a contratação de um 

concursado. 

Então o Governo utiliza-se do Processo Seletivo Simplificado – PSS, o 

qual em detrimento à estabilidade do serviço público, contrata Pedagogos para 

trabalharem na Rede Pública Estadual de Ensino, por um período de trabalho. Pois 

o mesmo tem o cargo de contratar pedagogos temporários para colégios da rede 

estadual de ensino, para poder ocupar as vagas em colégios públicos que estão em 

falta e é feito de acordo com o Regime Especial - CRES, padronizado através da Lei 

Complementar n.º 108/2005, Lei Complementar n.º 121/2007, de 29/08/2007 e pelo 

Decreto Estadual n.º 4.512/2009. 

Os pedagogos que se inscreveram no Processo Seletivo Simplificado – PSS, 

não são necessariamente contratados, porém alguns pedagogos são selecionados 

para serem admitidos temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação – 

SEED, com o tempo de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. 

Das Atribuições do Cargo do Professor-Pedagogo do Processo Seletivo 

Simplificado – PSS:  
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Estruturar o trabalho coletivo e conduzir a Realização do Projeto Político-
Pedagógico e do Plano de Ação da Escola; organizar a estruturação 
coletiva e a efetuação da Proposta Pedagógica Curricular da Escola, com 
base nas Políticas Educacionais da SEED/PR e das Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Estaduais; efetivar e orientar grupos pedagógicos e reuniões de 
estudo para reflexão e conhecimento de assuntos proporcionais às 
atividades pedagógicas e para a criação de propostas de mediação na 
prática da instituição escolar; colaborar e participar juntamente com a 
direção no método da atividade pedagógica na instituição de ensino no 
significado de preparar o trabalho coletivo e a especificidade da educação 
escolar; Coordenar juntamente com a comunidade escolar exercícios o qual 
levem à execução do método de ensino e aprendizagem de maneira a 
assegurar o apoio às necessidades do aluno; envolver-se da preparação da 
proposta de formação continuada de todos os profissionais da instituição 
escolar e proporcionar ações para a sua realização, com o objetivo à 
efetivação e o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico escolar; observar os 
projetos de característica pedagógica a serem fixadas na instituição escolar, 
percebendo a legislatura educacional em disposição e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, como critérios do desempenho educacional (PARANÁ, 
2012). 

 

Das Atribuições do Cargo do Professor-Pedagogo do Processo Seletivo 

Simplificado – PSS: 

 

Organizar a criação e a efetivação da Proposta Pedagógica da escola; 
conduzir o pessoal e os recursos materiais e financeiro da instituição 
escolar, visando a conquista dos respectivos propósitos educativos; 
proporcionar a efetivação dos dias escolares e horas-aulas determinados; 
cuidar da efetivação dos projetos de atividades docentes; organizar 
maneiras de estudo com o objetivo de restabelecer os discentes com 
irrelevantes desempenho escolar; proporcionar a harmonização entre as 
famílias com a comunidade, elaborando demandas de associações entre a 
população e a instituição escolar; comunicar pais ou responsáveis em 
relação a presença e o desempenho discente, como também a elaboração 
da proposta pedagógica escolar; ordenar no campo escolar o desempenho 
de projeto avaliativo e crescimento profissional; participar e conduzir o 
método de crescimento dos alunos, cooperando juntamente com os 
professores e familiares (PARANÁ, 2013). 

 

Portanto, diante das especificações dos editais de concurso e frente às 

exigências da contratação dos pedagogos via Processo Seletivo Simplificado – PSS, 

observa-se que não há uma clareza no exercício das funções pedagógicas. Pois, a 

cada novo Edital as funções e especificações do cargo de pedagogo são alteradas e 

ainda, na efetivação do cotidiano escolar cada pedagogo atua mediante uma 

orientação, ou seja, são mencionadas no edital de contratação no período em que o 

pedagogo dà entrada com a documentação no Núcleo Regional de Ensino (NRE). 

Isto significa que frente a complexidade que é o sistema de ensino estadual, não há 

uma unidade de exigência para o exercício da função.  
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3.4 ATRIBUIÇÕES DO PEDAGOGO PARA O ESTADO DO PARANÁ 

 
Para exercer a função de pedagogo da rede estadual do Estado do Paraná é 

importante que o profissional seja aprovado em concurso público de acordo com a 

Lei Complementar N° 103/2004 que: 

 

Institui e dispõe sobre o Plano de Carreira do Pedagogo da Rede Estadual 
de Educação Básica do Paraná e adota outras providências. As atribuições 
do cargo de pedagogo são em resumo, atividades de coordenação, 
administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional, 
ou seja, na parte da gestão educacional. 

 

A Lei complementar 103 – 15 de Março de 2004 (PARANÁ, 2004a) 

apresenta a carreira do Pedagogo perante sua atuação em escolas da Rede 

Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Como se apresenta os artigos a seguir:  

 
Art. 1º. Esta Lei institui e dispõe sobre o Plano de Carreira do Pedagogo da 
Rede Estadual de Educação Básica do Paraná, nos termos da legislação 
vigente. [...] Art. 3º. O Plano de Carreira do Pedagogo da Rede Estadual de 
Educação Básica do Paraná objetiva o aperfeiçoamento profissional 
contínuo e a valorização do Pedagogo através de remuneração digna e, por 
conseqüência, a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços 
prestados à população do Estado.  

 

Quanto às atividades de formação e qualificação profissional o Art. 17 

apresenta: “O Reconhecimento e o crescimento da qualidade do serviço público, 

acontecendo de acordo com as necessidades através do processo de qualificação 

profissional da Secretaria de Estado da Educação ou por solicitação dos 

Pedagogos.” 

No capítulo VI Art. 12.§ 2°. “Assessoramento Pedagógico compreende as 

atividades a serem realizadas pelo professor junto às Escolas, considerando as 

possibilidades de sua contribuição para a superação dos problemas de ensino e 

aprendizagem evidenciados na Escola Pública Estadual.” (PARANÁ, 2004a).  

No artigo 2° da Lei complementar, acima citada, é posto a atribuição de 

pedagogo, atuante na área da gestão educacional: 

 
Integram a Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica os 

profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem 

suporte pedagógico direto a tais atividades nos Estabelecimentos de 

Ensino, nos Núcleos Regionais da Educação, na Secretaria de Estado da 

Educação e nas unidades a ela vinculadas, incluídas as de direção, 
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coordenação, assessoramento, supervisão, orientação, planejamento e 

pesquisa, atuando na Educação Básica, nos termos da Lei Complementar 

nº. 7, de 22 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o Estatuto do 

Magistério Público do Estado do Paraná (PARANÁ, 2004a). 

Sobre o profissional pedagogo é necessário a sua licenciatura e o tempo que 

ele tem de atuação, mas nos últimos concursos públicos do Paraná foram 

mencionados vários critérios para as pessoas que estariam concursando.  

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR): “O acesso do 

Pedagogo do Colégio Público em um concurso público é por meio de provas 

realizadas através da Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUC/PR e assim 

classificados e contratados como Professores Pedagogos.” (PARANÁ, 2004a). 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96, traz 

no Art. 61:  

 
Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 
reconhecidos. II – trabalhadores em educação portadores de diploma de 
pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 
doutorado nas mesmas áreas. Parágrafo único. A formação dos 
profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do 
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas 
e modalidades da educação básica. (BRASIL, 2009). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 

apresenta o trabalho que os profissionais da educação tem mediante a comunidade 

escolar: “atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase de desenvolvimento do educando.” (BRASIL, 1996 apud 

CARVALHO, 1998, p. 84). 

Ainda na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

9.394/96, traz no 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. O pedagogo também participa da elaboração do 
Projeto Político Pedagógico (P. P. P) e do Plano de Ação da Escola (P. A. 
C), como também ajuda em relação ao crescimento das atividades 
educativas, na preparação da prática educativa com materiais didáticos e os 
professores, entre outras funções (BRASIL, 1996). 

 

javascript:window.open(%22pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7682&codItemAto=67535#67535", "_blank");history.back();
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Assim encontra-se a forma como o pedagogo irá atuar no seu dia a dia, a 

maneira dele poder trabalhar é encontrada em cima de várias formas passadas a 

ele.  

A Secretaria de Educação – SEED/PR nos anos de 2003 até 2010 colocou 

diferentes instruções para o ensino estadual, modificando a maneira de trabalho do 

pedagogo, agindo como supervisor escolar e orientador educacional nas escolas, e 

através das mudanças juntaram os cargos somente ao pedagogo.  

Esta nova proposta da Secretaria de Educação – SEED/PR vem 

apresentando o crescimento do pedagogo em local de aperfeiçoamento de 

fragmentação no Curso de Pedagogia segundo a Resolução do CNE/CP N° 01/2006 

na qual mostrou formas de atividades para o pedagogo. 

Este novo nome posto como Professor – Pedagogo teve a aprovação da 

Secretaria de Educação – SEED/PR, ao afirmar ter contribuído nas atividades. Mas 

no Paraná não há muitos documentos que mostrem esta mudança, além dos editais 

de concursos dos anos de 2004 a 2007. 

Ainda de acordo com a Lei N° 103 de 2004: “Sendo que neste ano no 

Paraná a Secretaria de Educação – SEED/PR promoveu o primeiro concurso público 

para educadores das escolas estaduais instituídos através do Edital 37/2004, sendo 

através deste passado os critérios aos educadores.” (PARANÁ, 2004a). 

Araújo (2006) citando as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006) aponta que: 

 

[...] nas atribuições do pedagogo em sua atuação na Gestão Escolar 
envolve o trabalho dele na coordenação, elaboração e execução da 
proposta pedagógica da escola; o cuidado na realização do plano de 
trabalho docente; conduzindo e instruindo no crescimento do professor; 
marcando reuniões pedagógicas para debater sobre os trabalhos escolares; 
ajudando na proposta curricular da escola.  
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4 DIFICULDADES NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Diante de tudo já visto sobre o trabalho do pedagogo de acordo com 

autores, apresentar-se-á também a função do profissional, mas mediante as suas 

próprias falas através de entrevista coletada. 

Conforme já anunciado, é por meio de Concurso Público ou Processo 

Seletivo Simplificado (PSS), isto se aplica a todas as escolas pesquisadas. Em 

relação aos critérios de ingresso é importante destacar que a Lei Complementar 

(PARANÁ, 2004a) determina que a formação mínima exigida seja em nível superior, 

no Curso de Pedagogia. 

Do total das 10 pedagogas entrevistadas em nosso estudo, cinco 

responderam ter a sua formação entre os anos de 1990 e 2002, com o tempo de 

vinte anos de carreira outros com menos tempo de atuação. Os entrevistados ao 

responderem sobre a formação superior citaram que são Licenciados em Pedagogia, 

sendo que três dos dialogados, tem especializações em: Gestão Escolar e 

Neuropedagogia, Habilitação em Orientação, Educação Especial. Mas há também 

três dos conferenciados que responderam ter mais que uma graduação, além da 

pedagogia, com as seguintes formações: Educação Física, Psicologia, Letras 

português/Inglês. 

 

4.1 A INDEFINIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES 

 

Os Pedagogos foram indagados em relação aos documentos que 

regulamentam a função e que, consequentemente indicam a descrição das 

atividades relativas ao cargo. Sobre isso uma pedagoga não respondeu, três outras 

não souberam informar, e um profissional mencionou a Resolução 12/2007; houve 

também a que consignou o Regimento Interno da Escola, já em outras duas 

instituições referiu-se ao Projeto Político Pedagógico (PPP) e Instrução 02/2001 – 

SEED; em outro momento nomeam-se o Estatuto do Funcionário Público do Paraná; 

Outras três pessoas indicam o Regimento Escolar; Destacaram também o Projeto de 

Lei 4.746/98, e as Diretrizes Curriculares. 

Conforme já mostrado nos editais mencionados, a cada ano em que há 

concurso, esses são publicados com alterações em relação à função que o 
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pedagogo deva realizar na escola. Por isso podemos ver neste parágrafo, que cada 

pedagogo entrevistado não soube responder adequadamente a pergunta. 

Neste quesito repousa a primeira dificuldade do pedagogo no seu cotidiano 

profissional, que é a indefinição sobre o espectro de sua função. Essa condição 

pode derivar inúmeras consequências para o funcionamento da escola, seja sob a 

ótica da gestão escolar, seja sob a ótica da função social da escola. 

Em semelhante estudo envolvendo pedagogos da cidade de Francisco 

Beltrão, Portelinha e Conceição (2010) encontraram realidade semelhante aos 

achados da região de Londrina. A centralidade das inquietações dos pedagogos, em 

relação à delimitação de suas funções na escola, recai na falta de clareza em 

relação as suas atribuições acrescida à sobrecarga de atividades desempenhadas. 

Isso pode ser visualizado em diversas das respostas das quais destacamos 

algumas: “Qual o trabalho realizado pelo pedagogo? De que forma o seu trabalho de 

orientação pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem?”, "não temos 

clareza da função do pedagogo na escola", "como conciliar as diversas funções 

atribuídas?" 

Na esfera da gestão escolar, a indefinição quanto às funções inerentes ao 

pedagogo dificulta as funções gerenciais de planejamento, execução, avaliação e 

controle, uma vez que os recursos humanos disponíveis poderão ser 

subdimensionados em virtude do desconhecimento de gestores e subordinados. 

Holtz (2006, p. 1) diz que a gestão é caracterizada pelo trabalho de 

“associação de pessoas, para explorar uma atividade com objetivo definido, liderada 

pelo empresário, pessoa empreendedora, que dirige e lidera a atividade com o fim 

de atingir os objetivos também definidos.”  

Embora o ato educativo tenha uma natureza não-material e os objetivos da 

empresa e escola não sejam os mesmos, pode-se dizer que uma escola também 

agrega pessoas para o desempenho de atividades com objetivos definidos. Existe 

também um líder, o Pedagogo, gestor e administrador, que a dirige e lidera para a 

consecução de seus objetivos educacionais.  

Por outro lado, essa mesma indefinição revelada pelos sujeitos da pesquisa 

também pode favorecer as ingerências, especialmente o chamado desvio de função. 

De acordo com Correia (2006), não é incomum ouvirmos que muitos desses 

profissionais fazem de tudo, menos comprometer-se com a articulação do trabalho 

pedagógico, voltada ao apoio dos professores que, prioritariamente, tem a função de 
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ensinar a todos os alunos o que lhes é necessário aprender. Em contrapartida, 

quando esses profissionais se comprometem com a ação precípua de gestão e 

organização do trabalho pedagógico, um outro cenário se institui no contexto 

escolar. É possível perceber, como consequência desse comprometimento, um 

maior envolvimento e engajamento dos demais profissionais, no contexto da escola, 

em prol do ensino, aprendizagem e avaliação de todos os alunos. 

É importante destacar alguns pontos sobre a qualidade no Ensino Público, 

de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996): 

 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a 

seis anos de idade. 

 

Assim, o Ensino de Qualidade se dá por meio de recursos humanos, 

materiais e financeiros suficientes e viáveis, além da qualificação destes recursos 

para a instrumentalização de seu melhor uso e apropriação. São recursos que 

convergem para orientar as diferentes relações estabelecidas na unidade de ensino. 

Reconhece também nesse ensino o desempenho escolar que o aluno apresenta 

durante o período de aprendizagem. Pode-se também contribuir para uma boa 

qualidade de ensino, o espaço escolar bem elaborado, enquanto espaço acolhedor 

para que a criança possa se sentir à vontade (OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 9). 

 

4.2 INDISCIPLINA 

 

Já sobre as atividades específicas mesmo sendo em colégios estaduais, a 

maneira como cada instituição trabalha é diferenciada. E assim será destacado:  

Dentre os sujeitos participantes deste estudo, as atividades elencadas no 

cotidiano de suas funções foram a Coordenação de CBA, atinge todas as esferas da 

escola, desde estar trabalhando com professor e aluno, mediando a atividade do 

professor e também com os documentos como o Projeto Político Pedagógico (PPP).  
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A realização da divisão das tarefas na equipe pedagógica, encontra-se como 

cada pessoa e escola que trabalha, sendo realizadas das seguintes maneiras: Uma 

das divisões é que as responsabilidades são individuais, mas as pedagogas vão 

conversando e trabalhando conforme as situações ocorrem; pois cada pedagoga 

atende em seu horário, sendo feita conforme o conhecimento de cada um, ou de 

modo geral, já que todas as profissionais devem ter amplo conhecimento. Porém 

existem colégios nos quais as divisões acontecem por turmas. Para outros a 

segregação se dá por blocos com relação ao atendimento aos alunos e em duplas 

com relação ao atendimento pedagógico e construção do Projeto Político 

Pedagógico (P.P.P), além disso a divisão é feita separadamente para atender aos 

pais e alunos e aos professores. 

Quanto ás atividades que costumam tomar tempo da equipe pedagógica, as 

respostas foram únicas: As pedagogas relataram a questão da indisciplina do aluno 

e o atendimento a professores, alunos e pais. Nesta questão pode-se compreender 

que os entrevistados entenderam qual a função real do pedagogo dentro da escola. 

Assim abrangendo o atendimento ao direito de quem o profissional deve ser no 

colégio. 

Dentre o elenco de atividades apresentadas, foi unânime a insatisfação dos 

entrevistados em relação às ações desencadeadas por conta da indisciplina dos 

estudantes. Tanto o atendimento do aluno com indisciplina, como o trabalho com as 

famílias são vistos com insatisfação pelos sujeitos, pois estas atividades 

normalmente são realizadas de forma momentânea e não articulada para realmente 

sanar os problemas.  

 

Como diretores de escolas, professores, educadores em geral irão negociar 
os conflitos? Não se trata de receitar formas que levem a essa negociá-lo, 
mesmo porque não existe plano algum que solucione o problema da 
violência e da indisciplina de modo a eliminá-las por completo. O conflito 
está sempre presente, o que obriga a trabalhar, a cada momento, com todas 
as turbulências do dia-a-dia, localizando as formas através das quais elas 
se compõem em relação aos limites da instituição (BAUDRY, 1988, p. 15, 
tradução nossa).  

 

Da mesma forma que o excerto acima, Lima (2009) defende que, se 

entendermos que a educação é um processo de humanização, isto é, um processo 

que os seres humanos organizam intencionalmente para, em relação uns com os 

outros, se apropriarem dos avanços civilizatórios em beneficio da coletividade 



43 

humana e se entendermos que disciplina é uma ordem consentida, conveniente ao 

funcionamento regular das organizações sociais, então a disciplina é objeto de 

regulação da própria ordem e, portanto, é importante que exista entre os acordos 

sociais e instituições, dentre elas na organização escolar, tendo em vista suas 

finalidades educativas, no que tange aos direitos, deveres e normas que os 

disciplinam.  

O mesmo autor ainda afirma que a indisciplina em sala de aula tem sido uma 

preocupação crescente nos últimos anos entre os educadores. Estes perdem muito 

tempo buscando restabelecer a disciplina, em detrimento da interação do aluno com 

o conhecimento. Assim, o professor, para poder desenvolver seu trabalho, muitas 

vezes se vê obrigado a abrir mão de um tempo considerável para conter a 

indisciplina e consequentemente para manter a disciplina. Dentre outras formas, a 

indisciplina em sala de aula se manifesta em conversas paralelas, dispersão etc. 

 

4.3 FALTA DE PESSOAL 

 

Já para outras entrevistadas existe uma demanda que diz respeito à 

estruturação da equipe pedagógica, pois o número de pessoas para atender as 

necessidades do colégio é insuficiente, haja visto que os pedagogos se 

responsabilizam por todos os problemas da escola, sejam eles casos de indisciplina, 

problemas no pátio ou atendimento em sala de aula na ausência do professor, o que 

acaba sobrecarregando as funções dentro da instituição. 

A falta de pessoal também é um ponto apresentado como elemento que 

dificulta o acompanhamento da efetivação do Projeto Político Pedagógico (PPP), 

uma vez que desencadeia a falta de tempo para orientar o processo de elaboração 

do Plano de Trabalho Docente, dificuldades em acompanhar as atividades 

elaboradas pelo professor em sala de aula e assessorar os professores em suas 

necessidades diárias. 

Para Krasilchik (2000), no exame da realidade da educação brasileira, é 

imprescindível analisar em uma perspectiva histórica a evolução das concepções 

curriculares preponderantes nesses últimos 50 anos, por meio dos quais foram 

expressos os desígnios dos governos e seus resultados nos vários níveis dos 

sistemas educacionais, desde o emissor das políticas até a realidade das salas de 

aula, que têm mudado muito mais em função da deterioração das condições de 
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trabalho do que por injunções legais. Infelizmente, mantém-se um ensino precário 

com professores que enfrentam nas escolas problemas de sobrecarga, de falta de 

recursos e de determinações que deveriam seguir sobre as quais não foram ouvidos. 

 

4.4 FALTA DE COMPROMETIMENTO 

 

Outro empecilho encontrado é a falta de comprometimento de alguns 

profissionais, o que resulta na falta de apoio e ajuda aos pais nas situações 

escolares. Tal situação reforça o discurso das famílias de acusação à escola, 

deixando seus filhos cada vez mais sem regras e limites, como podemos ver que na 

maioria dos casos não se tem o atendimento positivo da família. 

Augusto e Caldeira (2007), ao abordar as práticas interdisciplinares no 

âmbito da escola, também encontraram obstáculos semelhantes no relato dos 

professores. Nesse sentido, os autores destacam que é compreensível que as 

condições de trabalho não sejam as mais adequadas, já que muitos professores e 

professoras têm uma carga de trabalho excessiva e são mal remunerados.  

Segundo Severino (2001, p. 38), não há uma articulação nas escolas entre 

“as ações docentes, as atividades técnicas e as intervenções administrativas”, 

merecendo destaque “a hipertrofia do administrativo sobre o pedagógico, com o 

estranho desenvolvimento de uma postura autoritária e autocrática no exercício do 

poder.” Ele afirma, ainda: “Nossa experiência cotidiana das relações no interior da 

escola comprova, mais uma vez, que à divisão técnica do trabalho se sobrepõe uma 

divisão social, fundada na distribuição desigual do poder.”  

Assim, desvia-se do objetivo central da escola, que deveria ser a 

aprendizagem ou o âmbito pedagógico para um aparente sentido de ordem na 

escola, onde não há indisciplina, nem a possibilidade de que os materiais se 

estraguem, a não ser pelo desuso e pela ação do tempo.  

De acordo com Fazenda (2002), nem sempre o professor ou professora 

consegue fazer sozinho a leitura das limitações e possibilidades de sua prática; 

portanto, a coordenadora ou coordenador pedagógico deveria ajudá-lo nesse 

sentido.  

 

[...] é fundamental o papel de um interlocutor que vá ajudando a pessoa a 
se perceber, que vá ampliando as possibilidades de leitura de sua prática 
docente e da prática docente de outros colegas. O papel de um supervisor 
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ou de um coordenador pedagógico é fundamental nesse caso (FAZENDA, 
2002, p. 72).  

 

Talvez, a figura ausente do coordenador ou coordenadora pedagógica seja 

um dos motivos para essa falta de interação entre os docentes nas escolas. Quando 

a coordenadora ou coordenador pedagógico atua na sua função, isto é, na função 

pedagógica, algumas vezes, falta-lhe preparo para propor ações interdisciplinares. 

Ele acaba impondo temas, aos quais todas as disciplinas devem se ajustar, o que, 

muitas vezes, não é possível e descaracteriza a disciplina e o trabalho 

interdisciplinar, tornando-o sem propósitos.  

Segundo Santomé (1998, p. 229): 

 

[...] não existem interesses inatos, estes são conseqüência das situações 
experenciais nas quais as pessoas estão submersas. [...] Isto significa que 
os interesses também podem ser gerados intencionalmente. O papel do 
professor estimulador e acrescentador de novos interesses e necessidades 
nos estudantes é fundamental. 

 

4.5 PONTOS POSITIVOS 

 

Um dos pontos positivos encontrados, diz respeito à possibilidade de 

contribuir com a equipe docente e a discente dentro do tempo disposto na escola, 

conseguindo trabalhar junto com o professor e atingindo os objetivos propostos. Tais 

conquistas permitem ao docente perceber que a intervenção do pedagogo é para 

sua ajuda e enxergando nisso ganhos para o cotidiano em sala de aula, as colocam 

em prática. Tal fato favorece o desenvolvimento do educando e que essa 

transformação, é fruto do envolvimento e da contribuição pedagógica. 

Como também podemos verificar que há pessoas para as quais o ponto 

positivo é gostar do que faz, tendo prazer no seu trabalho. Pois mesmo com as 

dificuldades o rendimento da escola flui; através da organização enquanto escola em 

um ambiente, na acessibilidade com o diretor juntamente na união da equipe. 

O que foi observado e levantado nessa pequena amostragem é que no 

geral, os profissionais entrevistados, apesar de estarem satisfeitos por realizarem 

um trabalho no qual se identificam, também se deparam, com as dificuldades 

estruturais que advém da nossa política educacional e da falta de estímulo e 

valorização ao professor.  
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Também podemos ressaltar como sendo de extrema importância que cada 

um encontre a sua função dentro do ambiente escolar, que os papéis sejam 

definidos, que realmente sejam priorizados profissionais que possam atuar nas 

escolas, de maneira envolvida e comprometida.  

Apesar da função do pedagogo muitas vezes não ser uma questão objetiva, 

porque a cada edital de concurso novas funções são estabelecidas, e por 

consequência, com novas diretrizes vindas de cada governo, é importante que 

prioridades sejam ressaltadas e que o próprio trabalho do Pedagogo, engajado e 

envolvido, mostre a relevância da sua função dentro dos espaços escolares.  
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  CONCLUSÃO 

 

A função do pedagogo na escola pública, assim como nas demais 

instituições de ensino, materializa os ideais e fundamentos filosóficos das políticas 

educacionais e, por este motivo, remetem a uma construção histórica e social em 

prol do desenvolvimento de uma sociedade mais eficiente. 

Nesse sentido, discutir a função do pedagogo no contexto do trabalho 

também implica em analisar o processo formativo, uma vez que a formação emerge 

da atuação profissional e também é para a atuação profissional que a formação 

converge. 

Assim, verifica-se que o processo formativo do pedagogo implica em uma 

diversidade de ações e coloca esse profissional em uma posição estratégica no 

cenário da educação escolar.  

Tal condição indubitavelmente gera expectativas em relação aos 

profissionais quando da sua inserção no mercado de trabalho e muitas vezes essas 

expectativas acabam frustradas pelos determinantes sociais do trabalho e também 

por questões intrínsecas do próprio profissional. 

Neste estudo foi possível perceber que alguns fatores foram elencados 

como dificuldades no exercício profissional. A indefinição em relação ao seu papel 

dentro do contexto escolar pode gerar inquietudes no profissional e também pode 

dificultar o trabalho de gestão, muitas vezes atribuídos também ao pedagogo. 

Também a indefinição gera preocupações pois pode gerar situações de ingerência, 

especialmente o desvio de função. 

A indisciplina foi outra dificuldade apontada pelos sujeitos do estudo, pois 

gera desgaste profissional e pessoal e também insatisfação do próprio pedagogo, à 

medida em que percebe que suas ações de correção são ineficazes. 

A falta de pessoal também foi elencada como dificuldade para a atuação 

profissional dos pedagogos entrevistados e pode ser desencadeada pelo excesso de 

atividades burocráticas no âmbito da escola, pelos afastamentos e licenças não 

substituídas e pela sobrecarga das turmas com excesso de alunos. 

A falta de comprometimento foi a ultima dificuldade relatada pelos 

pedagogos entrevistados e é uma questão intrínseca dos profissionais, não podendo 

ser desconectada das outras questões apresentadas, uma vez que pode derivar das 

outras dificuldades constantemente percebidas pelos sujeitos. 
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Embora não seja o foco primordial deste estudo, o amor pela pedagogia e 

pela educação aparece como ponto positivo do trabalho destes educadores, o que 

representa um importante elemento motivador para a mudança em prol de uma 

escola melhor. 
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ANEXOS A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

Questionário 

 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

a) Escola: (   ) Municipal  (    ) Estadual 

b) Porte da Escola: (   ) Pequeno   (    ) Médio    (   ) Grande 

c) Qual a composição da equipe pedagógica? (número de pedagogos, professores, 

profissionais readaptados, etc.)  

 

2 - SOBRE O CARGO 

a) Como se dá o acesso ao cargo (ou função) de pedagogo (coordenador)?  

b) Quais os critérios para ingresso ao cargo (ou função)? (Formação, experiência, 

outros)?  

c) Qual documento regulamenta a função e indica a descrição das atividades 

atinentes ao cargo?  

 

3 - ESPECÍFICOS 

a) Qual a sua formação?  

b) Quais são as suas atividades específicas?  

c) Como é feita a divisão das tarefas entre a equipe pedagógica?  

d) Que atividades costumam tomar maior parte do tempo da rotina da equipe 

pedagógica?  

e) Quais são as dificuldades do seu campo de atuação? Quais os pontos positivos e 

negativos que podem ser destacados?  


