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As experiências se integram na unidade de uma biografia sistemática que se 

organiza a partir da situação originária de classe, experimentada num tipo 

determinado de estrutura familiar. Desde que a história do indivíduo nunca é mais 

do que uma certa especificação da história coletiva de seu grupo ou de sua classe, 

podemos ver nos sistemas de disposições individuais variantes estruturais do 

habitus de grupo ou de classe [...]. O estilo pessoal, isto é, essa marca particular 

que carregam todos os produtos de um mesmo habitus, práticas ou obras, não é 

senão um desvio, ele próprio regulado e às vezes mesmo codificado, em relação 

ao estilo próprio a uma época ou a uma classe (BOURDIEU, 1983, p. 80-81). 
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RESUMO 

 GURA, Vanderléia. Formação Inicial de Professores com ênfase na Gestão da 

Educação: uma análise nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste - Campi Guarapuava e Irati. 2020. f. 133.  Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, 2020.  

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a proposta e atuação dos Cursos de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Campi Guarapuava 

e Irati/PR (2006/2019), a fim de identificar como o conteúdo da formação inicial trata do 

encaminhamento para o trabalho com a gestão da escola. Para isso, foram contextualizadas 

as pesquisas efetivadas sobre as políticas de formação inicial de professores com o objetivo 

de demarcar a especificidade proposta a investigar, e suas possíveis contribuições. O texto 

apresenta as influências históricas na formação de professores, e a formulação das políticas 

e a concepção de Estado. Caracteriza-se o processo de formação do gestor escolar no Curso 

de Pedagogia investigando as políticas públicas de formação de professores. Foi realizado o 

estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia a partir da Resolução 

CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 e a transição para a Resolução CNE/CP nº 2, de 9 de 

junho de 2015, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e 

continuada. O estudo também conta com a análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs), especificamente as Matrizes Curriculares e as Ementas das Disciplinas que tratam 

da formação do pedagogo para atuar na gestão escolar. Foram realizadas entrevistas com 

professores dos Cursos de Pedagogia de ambos os campi, a fim de verificar e analisar como 

a política está sendo recebida, interpretada e posta em prática. Utilizou-se, como referencial 

teórico-metodológico, a abordagem do Ciclo de Políticas, através dos três primeiros 

contextos: influência; produção de texto; e prática, possibilitando a interpretação das 

políticas públicas de formação inicial de professores. Com os principais resultados dentro 

do percurso, foi possível concluir que há uma lacuna referente às pesquisas que tratam 

especificamente da formação inicial do pedagogo gestor. Com relação às políticas de 

formação inicial de professores, houve diversas discussões, apresentando modificações de 

grande relevância no campo. Em relação às Matrizes Curriculares dos campi Guarapuava e 

Irati, elas indicam seguir as normatizações de nível macro, mas cada um dos campi especifica 

algum tipo de fragilidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial de Professores. Gestão da Educação. Licenciatura 

em Pedagogia.  
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ABSTRACT 

GURA, Vanderléia. Initial teachers training with emphasis on Education Management: 

an analysis of degree course in Pedagogy of Midwestern State University - Campi 

Guarapuava and Irati. 2020. p. 133.  Dissertation (Master’s Degree in Education) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, 2020.  

This research has as aim at analyzing the proposal and working of degree course in Pedagogy 

of the Midwestern State University - Campi Guarapuava and Irati/PR (2006/2019) in order 

to identify how the initial training content deals with the referral for work with school 

management. Thereunto, researchers carried out on initial training policies were 

contextualized with the objective to delimit the specificity proposed to investigate and their 

possible contributions. The text present historical influences in teachers training, as well as 

policies formulation and conception of State. The training process of school manager was 

characterized in the degree course of Pedagogy investigating the public policies of teacher 

training. A study was performed on the National Curricular Guidelines for the Pedagogy 

Course from the Resolution CNE/CP number 1, 15th May, 2006 and the transition to the 

Resolution CNE/CP number 2, 9th June, 2015, from what define the National Curriculum 

Guidelines for initial and continuing training. The study also deals with the analysis of the 

Course Pedagogical Projects (PPCs in Portuguese acronym), specifically the Curriculum 

Matrices and the Subject programs which deal with the pedagogue training to work with 

school management. Teachers of the degree course of Pedagogy was interviewed in both 

campi in order to verify and analyzing how the policy are conceived, interpreted and 

practiced. As theoretical-methodological referential, the policy cycle approach was used 

through its three first contexts: influence, text production and practice, enabling the 

interpretation of public policies for teacher initial training. As main findings within the path, 

it was possible conclude there is a gap regarding the research that deal specifically with 

initial training of the managing pedagogue. Regarding the initial teacher training policies, 

there was several discussions, presenting relevant major changes in the field. Regarding 

Curriculum matrices of the campi Guarapuava and Irati, they indicate follow macro level 

standards, but each campus specifies some type of weakness. 

  

 

KEYWORDS: Teachers initial training. Education management. Faculty of Pedagogy.  



 
 

x 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 1 

1 ESTUDOS REALIZADOS NO CAMPO ACADÊMICO SOBRE FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES COM ÊNFASE NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO ........ 7 

2 INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 15 

2.1 FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS E CONCEPÇÃO DE ESTADO ......................... 15 

2.2 ABORDAGENS SOBRE A DOCÊNCIA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO .................. 17 

2.3 AS INFLUÊNCIAS NO CAMPO DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 22 

3 BASES LEGAIS E SUAS RELAÇÕES COM A FORMAÇÃO INICIAL E GESTÃO 

EDUCACIONAL ............................................................................................................... 28 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA ............................................................ 32 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA - UNICENTRO..................... 35 

3.3 NORMATIZAÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA UNICENTRO - GUARAPUAVA

 ............................................................................................................................................. 35 

3.4 NORMATIZAÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA UNICENTRO - IRATI ........... 44 

4 CONTEXTUALIZANDO A PRÁTICA: PERCEPÇÃO DE PROFESSORES 

FORMADORES ................................................................................................................ 51 

4.1 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE GUARAPUAVA ........................................ 52 

4.2 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES - CAMPUS IRATI ........................................... 60 

4.3 ARTICULAÇÃO DAS VOZES DOS PROFESSORES ENTRE OS CAMPI ............. 67 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 69 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 71 

ANEXOS ............................................................................................................................ 79 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP .......................................... 80 

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ............. 84 

ANEXO C – EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE PEDAGOGIA – 

CAMPUS GUARAPUAVA – 2009 .................................................................................. 86 

ANEXO D – EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE PEDAGOGIA – 

CAMPUS GUARAPUAVA – 2018 .................................................................................. 89 

ANEXO E – MATRIZ CURRICULAR – CAMPUS GUARAPUAVA - 2009 ............ 96 

ANEXO F – MATRIZ CURRICULAR – CAMPUS GUARAPUAVA - 2018 ............ 99 



 
 

xi 
 

ANEXO G – RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – 2006 CAMPUS IRATI ............... 105 

ANEXO H – RESOLUÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – 2016 CAMPUS IRATI ..................................... 115 

ANEXO I – CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA – 2009 CAMPUS IRATI

 ........................................................................................................................................... 117 

APÊNDICES .................................................................................................................... 121 

APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOCENTES .............................. 122 

APÊNDICE C - CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO ........................................ 124 

 

 



 

 

1 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta um estudo referente à formação inicial do pedagogo gestor 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Campi Guarapuava e Irati. A experiência de um 

curso de licenciatura admite a construção de saberes e conhecimentos que significam a 

abertura da identidade do profissional na formação. Neste sentido, é importante destacar que 

cabe aos cursos de licenciatura dar a devida atenção à construção de seus currículos para 

ofertar um direcionamento aos acadêmicos, seja ele para atuação na docência ou na gestão 

educacional. “A formação inicial é o primeiro aspecto formal do desenvolvimento 

profissional do professor, assim, é importante manter o comprometimento de todos com esse 

processo” (TOZETTO, 2014, p. 24). Considerando que a docência está para a gestão, torna-

se importante conceituar que a gestão educacional concerne uma visão de iniciativas 

desenvolvidas pelos diferentes interesses políticos do Estado, “seja em termos de 

responsabilidades compartilhadas na oferta de ensino, ou de outras que desenvolvem em 

suas áreas específicas de atuação” (VIEIRA, 2007, p. 63).  

A partir desse contexto, surgiu a seguinte problemática: Como o conteúdo da 

formação inicial trata do encaminhamento para o trabalho com a gestão na escola?  

Diante de pesquisas realizadas desde a graduação no campo da gestão e experiências 

como professora da Educação Básica, surgiu uma inquietação sobre a formação inicial do 

gestor escolar. Considerando a relevância das políticas educacionais de formação de 

professores e que há um efeito sobre a sociedade, emergiu uma discussão que impulsionou 

a pesquisa, apresentando como justificativa a necessidade de investigar como ocorre a 

formação inicial do gestor escolar no curso de licenciatura em Pedagogia, identificando 

como a prática dos profissionais da gestão escolar explicita a influência da formação inicial.               

Apresenta-se, como objetivo geral, analisar a proposta e atuação dos Cursos de Licenciatura 

em Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Campi Guarapuava e Irati/PR 

(2006/2019), a fim de identificar como o conteúdo da formação inicial trata do 

encaminhamento para o trabalho com a gestão da escola.  

Para efetivar o estudo, buscou-se apresentar as influências históricas de formação 

inicial de professores, caracterizando o processo de formação do gestor escolar no Curso de 

Pedagogia. Investigaram-se as políticas públicas de formação de professores a partir da 

Resolução nº 01, de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura; e a transição para a CNE/CP nº 2, de 
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9 de junho de 2015, do que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. O estudo também 

conta com a análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Campi Guarapuava e Irati, 

especificamente as Matrizes Curriculares e as Ementas das disciplinas1 que tratam 

designadamente da formação do pedagogo para atuar na gestão escolar e análise dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia, analisando a formação inicial do pedagogo para atuar 

na gestão escolar. Também foi possível verificar e analisar como a política está sendo 

recebida, interpretada e colocada em prática a partir das concepções de professores que 

atuam dentro desse contexto.  

Contemplou-se a pesquisa bibliográfica, documental e empírica, tendo como 

método analítico da política educacional a abordagem do ciclo de políticas, que foi 

formulado na década de 1990 pelo sociólogo inglês Stephen Ball e seus colaboradores 

(BOWE; BALL; GOLD, 1992), intervindo de modo positivo à ascensão das pesquisas em 

políticas educacionais.  

Acredita-se que o ciclo de políticas colabore e forneça ferramentas para a análise de 

políticas em sua complexidade, estudando as políticas públicas de formação de professores 

para a Educação Básica, especialmente a formação para atuar na gestão da escola. 

Considera-se que tal abordagem perpassa o estudo de cinco contextos: da influência; do 

texto ou da produção do texto; da prática; dos resultados e efeitos; e contexto da estratégia 

política. 

O primeiro contexto mostra onde as políticas tomam ponto de partida e onde os 

discursos políticos são elaborados. Mainardes (2006, p. 51) afirma que é através desse 

contexto que o “discurso em formação algumas vezes recebe apoio e outras vezes é 

desafiado por princípios e argumentos mais amplos que estão exercendo influência nas 

arenas públicas de ação, particularmente pelos meios de comunicação social”.  

O contexto de influência apresenta semelhança com o segundo contexto, o da 

produção de texto, pois, de acordo com Mainardes (2006, p. 52), “o contexto de influência 

está frequentemente relacionado com interesses mais estreitos e ideologias dogmáticas, os 

textos políticos normalmente estão articulados com a linguagem do interesse público mais 

 
1 Anexos: C, D, E, F G, H, I. 
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geral”. 

 De acordo com Bowe, Ball e Gold (1992), no contexto da prática, a política está 

sujeita à interpretação e recriação, e elabora objetivos e consequências que representam 

mudanças e transformações significativas na política original.  

Ball indica que o contexto dos resultados/efeitos é uma extensão do contexto da 

prática, e o contexto da estratégia/ação política pertence ao contexto da influência, pois é 

“parte do ciclo do processo através do qual as políticas são mudadas, ou podem ser 

mudadas, ou pelo menos, o pensamento sobre as políticas muda ou pode ser mudado” 

(MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 306). 

A escolha desse método ocorreu em razão de sua organização por meio dos ciclos, 

que propicia evidenciar o caráter complexo e controverso das políticas educacionais. Ball 

(2006) propõe o método para refletir sobre como as coisas podem ser e não uma descrição 

definitiva de como elas são. A abordagem do ciclo de políticas não busca explicar a política, 

mas oferece um conjunto de interpretações dela. 

Nesse sentido, a análise da pesquisa foi realizada por meio dos três primeiros 

contextos da abordagem do ciclo de políticas, sendo o contexto de influência, o da produção 

de texto e o contexto da prática. Mesmo que o Ciclo de Políticas apresente cinco contextos, 

segundo Marinardes (2006) é aceitável, a partir da utilização da abordagem do ciclo de 

políticas, o uso dos três primeiros contextos. Assim, proporciona um “[...] ciclo contínuo 

constituído por três contextos principais: o contexto de influência, o contexto da produção 

do texto e o contexto da prática” (MAINARDES, 2006, p. 96). A escolha desses três 

contextos dá subsídios necessários para a reflexão da problemática exposta, pois os três 

contextos dialogam e interagem entre si. Portanto concedem, ao pesquisador, compreender 

a pluralidade de determinantes no desenvolvimento de elaboração e implantação de uma 

política.  

O contexto de influência é o espaço no qual as políticas públicas são instituídas e 

os discursos políticos elaborados. Desta forma, sucede um certame de interesses, em que 

conflitam diferentes ideias na intenção de influenciar a definição das concepções sociais da 

educação. Nesse contexto, os discursos ganham legitimidade, tornando-se base para a 

definição de políticas (MAINARDES, 2007). Sendo assim, no contexto de influência foram 

contempladas a concepção de Estado e as políticas de formação que implementaram a 

gestão democrática na Matriz curricular do curso de Pedagogia - campi Guarapuava e Irati.  

O segundo contexto, o da produção de texto, no qual textos políticos são 
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elaborados, compreende o resultado dos embates e dos acordos firmados para que uma 

política pública seja desenvolvida. Ela se declara por meio de textos oficiais, legais e textos 

políticos, declarações oficiais, comentários formais sobre as políticas, vídeos oficiais, entre 

outros.  

Marinardes e Gandin (2013, p. 154) apontam que a análise do contexto da 

produção de texto sugere 

 

[...] a leitura e compreensão crítica dos textos, por meio da identificação dos seus 

componentes políticos-ideológicos; a relação de poder envolvidas na formulação 

das políticas; os sujeitos (autores e influenciadores), as instituições e as redes de 

influência que estão envolvidos na formulação de políticas; as relações dos textos 

de uma política específica com textos de políticas de outros contextos e com 

políticas setoriais etc. 

 

            Portanto, esta pesquisa conta com o estudo de documentos e marcos regulatórios 

referentes ao Curso de Pedagogia, a partir das Diretrizes Curriculares, resolução CNE/CP nº 

1, de 15 de maio de 2006, e sua transição para a resolução nº2 de junho de 2015; também 

com a análise dos PPCs, sendo especificamente as Matrizes Curriculares dos Cursos de 

Licenciatura em Pedagogia.  

No contexto da prática, a política é compreendida como uma arena de batalhas e 

contradições que envolve diferentes leituras dos textos voltados para a vida prática; ou seja, 

como a política é vista pela pluralidade de leitores. Nesse contexto, as políticas pensadas 

percorrem o movimento real, e elas podem ser vivenciadas de modos diferentes, sob 

condições e interpretações distintas. 

Sendo assim, a análise do contexto da prática ocorreu através de entrevistas 

semiestruturadas com professores, as quais foram registradas e analisadas a partir das 

percepções dos professores dos cursos de Licenciatura em Pedagogia nas disciplinas 

relacionadas com o objeto de estudo, nos dois Campi: em Irati foram os professores das 

disciplinas de Estágio Supervisionado em Gestão Educacional (68h), Pressupostos Teórico-

Práticos da Gestão Educacional (102h), Política Educacional – Ensino Fundamental 

(102h), Organização do Trabalho Pedagógico na Gestão Educacional (102h); em 

Guarapuava, os professores das disciplinas de: Organização do Trabalho Pedagógico 

(102h), Fundamentos da Gestão Educacional (102h), Políticas e Gestão da Educação 

Básica (170h) e Estágio Supervisionado em Gestão Escolar e não Escolar (102h). Também 

participaram da pesquisa o Representante do Núcleo Estruturante (NDE) de ambos os campi, 
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totalizando 10 sujeitos da pesquisa2.  

A partir da abordagem do ciclo de políticas, é possível afirmar que a concepção de 

Estado e de Política Educacional é determinante na constituição do conteúdo da política, 

influenciando seu formato, sua linguagem, e as estratégias empregadas para sua 

implementação. As reflexões sobre concepção de Estado podem ser exploradas nos três 

contextos primários do ciclo de políticas (influência, produção do texto e contexto da prática) 

(MAINARDES, 2007), conforme já exposto. 

Gil (2002, p. 117) afirma a importância das entrevistas: “são guiadas por relação de 

pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do curso”. Em outras 

palavras, o entrevistador guia o diálogo, dando liberdade para o entrevistado manifestar seu 

pensamento frente ao objeto estudado, enriquecendo, assim, a investigação. 

A educação compreende não apenas saberes educativos, as políticas públicas também 

estão relacionadas e, para iniciar uma discussão sobre a relação entre política pública e 

educação, torna-se importante evidenciar as perspectivas legais. Ball e Mainardes (2011, p. 

13, grifo dos autores) enfatizam: 

 

As políticas, particularmente as políticas educacionais, em geral são pensadas e 

escritas para contextos que possuem infraestrutura e condições de trabalho 

adequadas (seja qual for o nível de ensino), sem levar em conta variações 

enormes de contexto, de recursos, de desigualdades regionais ou das capacidades 

locais. Políticas diferentes geram diferentes quantidades de “espaço de 

manobra”, mas que são sempre objeto de alguma forma de tradução ou de “leitura 

ativa”, processos que permitem a compreensão de textos dentro dos limites da 

ação. 

 

O trabalho está organizado em quatro capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. O primeiro contextualiza as pesquisas efetivadas sobre as políticas de 

formação inicial de professores com o objetivo de demarcar a especificidade que nos 

propomos investigar e as possíveis contribuições.  

No segundo capítulo, são apresentadas as influências históricas na formação de 

professores, a formulação das políticas e a concepção de Estado, trazendo contribuições da 

Sociologia de Pierre Bourdieu. São abordadas a docência e a gestão da educação, 

apresentando a formação inicial como o primeiro passo de um longo e permanente processo 

formativo que prepara o indivíduo para a profissão, e as influências desse campo de 

formação inicial de professores. Utilizamos obras dos autores Marcelo (1994), Flores (2003), 

Sacristán (1995), Nóvoa (1994), Silva (2004), Pimenta (1999), e Azevedo (2011).  

 
2 O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa conforme consta no anexo A. 
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O terceiro capítulo traz os documentos legais nacionais que norteiam a formação de 

professores, assim como a construção de um panorama dos currículos dos Cursos de 

Licenciatura em Pedagogia com o propósito de demonstrar a distribuição das disciplinas. 

Foram destacadas as disciplinas que se referem ao trabalho pedagógico do gestor e à gestão 

da educação, analisando suas ementas e suas alterações, conforme documentos oficiais.  

Dando sequência aos estudos, no quarto capítulo está relatado como a política ganha 

sentido e é efetivada a partir das concepções dos professores que atuam dentro desse 

contexto. Analisou-se como a política está sendo recebida, interpretada e posta em prática 

pelos agentes envolvidos. 

A partir dos documentos formais já explicitados anteriormente, analisou-se, na 

formação inicial, como são apresentados, pelos professores do ensino superior, os 

conhecimentos necessários e básicos para que o futuro gestor saiba trabalhar e encaminhar 

as tarefas da gestão escolar com o coletivo.  

Nas considerações finais, o percurso desta pesquisa permitiu verificar que há uma 

grande lacuna no campo das pesquisas com relação à formação inicial do pedagogo gestor, 

sendo necessário um olhar mais detalhado dos pesquisadores para esta área. Com relação às 

políticas de formação inicial de professores, houve diversas discussões, apresentando 

modificações de grande relevância no campo. Contudo, evidencia-se um olhar dos 

pesquisadores para esta área que apresentou modificações significativas, especialmente no 

que se refere à Resolução nº2 de 2015. Em relação às Matrizes Curriculares dos campi 

Guarapuava e Irati, elas indicam que seguem as normatizações de nível macro, mas cada um 

dos campi especifica algum tipo de fragilidade.  
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1 ESTUDOS REALIZADOS NO CAMPO ACADÊMICO SOBRE FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES COM ÊNFASE NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO  

Considerando que nas diversas áreas de conhecimento são realizadas produções 

científicas importantes para debates, os pesquisadores precisam atentar-se, também, para o 

universo das produções científicas sobre a mesma temática. Com esta medida, é possível 

examinar, identificar e sistematizar os eixos mais explorados, elencando lacunas para as 

novas pesquisas científicas. Os pontos de vista metodológicos também são verificados, a fim 

de que novos elementos teóricos emerjam e cooperem na compreensão da realidade. 

Ponderando que este trabalho adentra o campo das políticas de formação de 

professores, destacamos a natureza de pesquisas já realizadas sobre tal temática com o 

objetivo de demarcar a especificidade que nos propomos investigar, e sua possível 

contribuição. 

Com base no objetivo de organizar dados a respeito do conteúdo da pesquisa, 

realizamos uma busca de artigos no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, e dissertações e teses na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), em que seguimos os termos: Políticas 

de Formação Inicial de Professores e Formação Inicial Pedagogo Gestor. A busca foi 

realizada entre os meses de março e abril de 2020 e em cada categoria (artigos, dissertações 

e teses) refinou-se por anos: 2014 – 2019.  Este período histórico foi delimitado na busca de 

averiguar se houve pesquisas recentes, dos últimos cinco anos, a respeito do tema.  

Metodologicamente, realizou-se a leitura dos títulos e dos resumos, e havendo 

necessidade de aprofundamento minucioso, foi realizada a leitura do texto na sua íntegra. A 

partir desse processo, com um número reduzido, selecionamos os trabalhos que, além da 

composição do descritor, demonstraram que a pesquisa teve como principal discussão a 

formação inicial do pedagogo gestor. Deste modo, o número de pesquisas ficou 

consideravelmente reduzido. Para obter uma visão geral, tabelas com os quantitativos e 

outros dados dos trabalhos selecionados estão disponibilizadas e analisadas a seguir. 
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Tabela 1.Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no 

documento..1 - Total de teses, dissertações e artigos sobre Políticas de Formação Inicial 

de Professores (2014-2019) 

Categoria 

Quantidade de trabalhos 

encontrados 

Quantidade de trabalhos 

selecionados para análise 

Tese 272 2 

Dissertação 587 2 

Artigo 751 2 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Portal de Periódicos – CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações - BDTD (2020). 

 

Apesar de apresentar um número significativo de trabalhos encontrados, somente seis 

se aproximam com o nosso objeto de estudo. Com a busca de trabalhos, no que diz respeito 

à formação inicial do Pedagogo Gestor, observa-se que são poucas as produções que se 

aproximam da temática. Ressalta-se que os trabalhos selecionados trazem, em seus textos, 

estudos que auxiliam na compreensão das políticas de formação de professores. Na 

sequência seguem as pesquisas a respeito da formação inicial do Pedagogo gestor. 

Tabela 1.Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no 

documento..2 - Total de teses, dissertações e artigos sobre: Formação Inicial do Pedagogo 

Gestor (2014-2019) 

 

Categoria 

Quantidade de trabalhos 

encontrados 

Quantidade de 

trabalhos selecionados 

para análise 

Tese 31 3 

Dissertação 81 2 

Artigo 6 0 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Portal de Periódicos – CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações - BDTD (2020). 

 

Buscou-se compreender a formação inicial do Pedagogo Gestor e, ao realizar uma 

análise, no momento da busca sobre as publicações utilizando os termos, percebeu-se que há 

muitos estudos a respeito da formação continuada do gestor escolar: elas não foram 

selecionadas devido a não serem o foco da nossa pesquisa. Em relação aos artigos, enfatiza-

se que há uma escassez de escrita referente à formação inicial do pedagogo gestor. 
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Para obter melhor clareza, os trabalhos foram divididos e classificados em categorias, 

conforme o objeto de estudo. As teses e dissertações foram classificadas em 5 categorias, 

conforme o exposto na Tabela 1.3. 

Tabela 1.Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento..3 

- Categorias de teses e dissertações sobre Política de Formação Inicial de Professores, 

Formação do Gestor Educacional e Formação inicial do Pedagogo Gestor (2014-2019) 

Categorias Autores (Qt.) 

Formação Inicial de Professores Bolson, Janaína Boniatti (2016);  1 

Formação Inicial do Pedagogo 
Barbosa, Andréa Haddad (2014); 

Freitas, Silvana Alves 
2 

Políticas de Formação de professores 
Salazar, Deuzilene Marques (2017) 

Bezerra, Adriana Mamede de 

Carvalho (2017) 

2 

Formação inicial do gestor escolar  

Alexandre de Paula Franco (2014); 

Kailer, Priscila Gabriele da Luz 

(2016); Fernandes, Maria Helena 

Lino (2016) 

3 

Identidade dos Pedagogos  Marques, Débora Mota (2018) 1 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora (2020). 

 

Na sequência, seguindo o mesmo modelo, os artigos foram classificados em três 

categorias, conforme a Tabela 1.4. 

Tabela 1.Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento..4 

- Categorias dos artigos sobre Política de Formação Inicial de Professores, Formação do 

Gestor Educacional e Formação inicial do Pedagogo Gestor (2014-2019) 

Categorias Autores (Qt.) 

Formação Inicial de Professores 
Mirtes Gonçalves Honório (2017); 

Giovinazzo Junior, Carlos 

Antônio (2017) 

2 

Política de Formação de Professores 
Maria De Lourdes Pinto de 

Almeida (2019) 
1 

Docência e Gestão Educacional  Zélia Dias Lubão (2014) 1 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora (2020). 

 

 Realizando uma análise através dessa organização, na categoria formação inicial de 

professores, a tese de Bolson (2016) apresenta, como objeto de sua pesquisa a formação 

inicial de professores em exercício na Educação Básica, problematizando como acontece a 

constituição da formação inicial de professores nesse nível de ensino. A autora utilizou o 

ciclo de políticas como referencial teórico-metodológico para reinterpretar as políticas de 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Barbosa%2C+Andr%C3%A9a+Haddad+%5BUNESP%5D
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Salazar%2C+Deuzilene+Marques
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bezerra%2C+Adriana+Mamede+de+Carvalho
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bezerra%2C+Adriana+Mamede+de+Carvalho
https://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Z%c3%a9lia+Dias+Lub%c3%a3o&vl(1045019533UI0)=creator&vl(1045019534UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(CAPES)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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formação de professores. Segundo Bolson (2016, p. 11) “as políticas de formação inicial de 

professores em exercício são recorrentes em nosso país, portanto há pouca inovação na 

constituição dessas políticas formativas de professores”.  

O estudo de Honório (2017), classificado na mesma categoria, apresenta a formação 

inicial e continuada para compreender o que recomendam as novas diretrizes curriculares 

nacionais, a partir da Resolução nº. 02, de 01 de julho de 2015. A autora faz uma 

contextualização em relação aos termos legais das mudanças ocorridas no campo da 

formação de professores, realiza uma análise a partir da legislação, e sugere repensar o 

compromisso do Estado. 

 Giovinazzo (2017) tece o seu escrito sobre a formação profissional e seu exercício 

na Educação Básica, no qual realizou uma análise das m de Resolução CNE/CP nº 1/2006 e 

o Parecer CNE/CP nº 2 de 2015 a fim de investigar o modelo de formação estabelecido pelo 

Conselho Nacional de Educação, e faz reflexões sobre as principais tendências na formação 

de professores no Brasil.  

Na categoria da Formação Inicial do Pedagogo foram classificados dois trabalhos. 

O primeiro deles foi a tese de Haddad (2014), que elaborou os seus estudos realizando um 

mapeamento da formação inicial do pedagogo nas universidades públicas, a partir de uma 

perspectiva histórica da administração educacional. Realizou análise das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia de 2006, questionando a formação do 

pedagogo enquanto gestor. O estudo realizado está dentro de uma abordagem qualitativa, 

considerando o perfil do egresso, matriz curricular e ementas. Os resultados apresentados 

trazem uma oscilação com a carga horária dos cursos e uma diversidade de conteúdo. Em 

relação às políticas de formação, especificamente das Diretrizes Curriculares Nacionais, o 

estudo aponta diversas interpretações referentes à formação do pedagogo gestor, e uma 

“dispersão teórica na área da administração educacional” (HADDAD, 2014, p. 245).  

O segundo trabalho foi a tese de Freitas (2016), desta mesma categoria, que reflete 

sobre a formação inicial do pedagogo referente à concepção de gestão e currículo como 

elementos centrais, ressaltando a importância de compreender esses elementos essenciais 

para o Curso de Pedagogia. O estudo apresenta uma alternativa para a formação, na busca 

de oferecer conteúdos inovadores para compor o currículo do Curso de Pedagogia, uma 

formação voltada para a concepção e para a gestão do currículo.  A partir dessa alternativa 

na formação, é possível que os futuros profissionais possuam maior domínio sobre o trabalho 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Barbosa%2C+Andr%C3%A9a+Haddad+%5BUNESP%5D
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que irão desenvolver. A pesquisa é de abordagem qualitativa e emprega a análise 

documental.  

Na categoria Políticas de Formação de Professores foram selecionados três 

trabalhos. A tese Salazar (2017), intitulada Políticas de formação inicial de professores no 

Campus Manaus Centro/IFAM (2009-2015): uma análise com a abordagem do Ciclo de 

Políticas, apresenta uma investigação das políticas de formação dos cursos de Licenciatura 

através da abordagem do ciclo de políticas, desenvolvendo análises das relações entre as 

diferentes dimensões em que as políticas são interpretadas. O estudo apresenta 

demonstrações que a política está sujeita à interpretação e recriação através das relações nas 

arenas políticas. Também identificou os discursos da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e a normatização que encaminha a formação de professores; e 

explicitou o processo das políticas públicas de formação de professores. Trouxe, como 

resultados, que a política de formação inicial dos cursos de licenciatura do Campus Manaus 

Centro/IFAM se forma através da construção de políticas formativas por intervenção de 

indivíduos como geradores de política, integradas por costumes relacionados a saber-poder, 

e que articuladas às tecnologias políticas, apresentam discursos da cultura empreendedora, 

da inclusão social, da pesquisa e da inovação. 

 A dissertação de Bezerra, (2017) constitui-se em um estudo que investiga a política 

de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica no Brasil. Apresenta as 

políticas de formação de professores pelas Resoluções CNE/CP nº 001/2002 e 002/2002, 

que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da 

Educação Básica; CNE/CP nº 001/2006; e CNE/CP nº 002/2015 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia; a definição de novas diretrizes para a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da Educação Básica. Foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa. “O estudo 

discutiu a formação inicial e continuada do professor e priorizou a Base Comum Nacional 

como princípio orientador da formação” (BEZERRA, 2017, p. 09). Aponta avanços na 

normatização de formação de professores, analisando seu perfil através da concepção de 

docência, incluindo o processo de ensino e aprendizagem, organização e gestão da Educação 

Básica. 

O artigo de Almeida (2019) apresenta alguns resultados parciais dos impactos das 

políticas curriculares na perspectiva dos docentes de dois cursos da UNOESC na formação 

do pedagogo. A pesquisa é qualitativa/quantitativa, baseada na análise de conteúdo de 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Salazar%2C+Deuzilene+Marques
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Lawrence Bardin. Na visão da maioria dos participantes, a matriz curricular forma o 

pedagogo para o mercado e não para o mundo do trabalho. Uma pequena parte desses 

participantes reflete sobre a autonomia intelectual, sugerindo mudanças, defendendo um 

conteúdo voltado para a emancipação da educação.  

Na categoria da Formação inicial do gestor escolar foram selecionados três 

trabalhos. A tese de Franco (2014) apresenta uma investigação da formação dos gestores 

escolares através das matrizes curriculares, e aproximação que os profissionais atuantes na 

gestão escolar encontram. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e foi utilizada como 

referência a triangulação de dados, analisados pelo viés da multirreferencialidade, 

apresentando o conceito de gestão. A pesquisa apresenta um histórico do curso de pedagogia 

no Brasil, bem como agrega a profissionalização desses especialistas em educação dentro do 

processo de ambiguidades, buscando a identidade do curso e dos profissionais. É 

apresentado o conceito de gestão considerando vários contextos, tanto para especialistas 

quanto para gestores escolares. É realizada uma análise crítica das tendências apresentadas 

na formação dos Cursos de Pedagogia no Brasil, considerando que o curso tem como 

atribuição tratar de todos os campos de atuação do pedagogo. Como resultado, foi indicada 

a importância de propor uma diferente abordagem na formação dos gestores escolares dentro 

do Curso de Pedagogia, implicando na alteração de suas estruturas na busca de superar as 

suas ambiguidades; ou seja, um novo percurso de formação no ensino superior.  

Kailer (2016) faz a análise dos saberes da formação inicial do Pedagogo que atua 

como coordenador pedagógico na escola, considerando as mudanças históricas e sociais. 

Utilizou como metodologia a análise documental do Projeto Político Pedagógico do curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR entre os anos de 2007 a 2010, 

e entrevistas com seis egressos do curso, que atuam na escola pública municipal como 

coordenadores pedagógicos.  

A problemática central que orientou a investigação foi: “Quais as contribuições da 

licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (2007-2010) na 

construção dos saberes necessários para a prática do coordenador pedagógico?” (KAILER, 

2016, p. 18). Apresentou como objetivos: Analisar os saberes da licenciatura em Pedagogia 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (2007-2010), presentes na prática do coordenador 

pedagógico; e investigar contribuições da licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (2007-2010) na construção de saberes necessários para a prática 

do coordenador pedagógico. Os autores utilizados foram Kuenzer (1996; 1998; 2002; 2004; 
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2006), Ferreira (1999; 2003; 2005; 2011) e Saviani (1999; 2002; 2007; 2008). Para tratar da 

preocupação com a atuação do coordenador pedagógico e os saberes específicos desse 

profissional, foram elencados Domingues (2014), Gauthier (1998), Tardif (2002) e Pinto 

(2011). Foi abordada a relação teoria e prática que abrange a formação do coordenador 

pedagógico através dos autores Sacristán (1999) e Vázquez (1968); e os acordos e 

desacordos que interviram nos debates na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Pedagogia. Os resultados mostram que a amplitude dos saberes do coordenador 

pedagógico desafia as possibilidades de formar um profissional para diversas funções, como 

docente, gestor e pesquisador. 

A dissertação de Lino (2016) desenvolve um estudo acerca da formação do gestor 

educacional no curso de Pedagogia, e buscou a compreensão de como formação está sendo 

incorporada pelos cursos de Pedagogia após a homologação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de 2006. A pesquisa é qualitativa e foi realizada em seis Instituições de Ensino 

Superior do Estado de Minas Gerais mantidas pelo poder público no âmbito federal. Trouxe 

como resultados aspectos essenciais do desenvolvimento da formação do gestor educacional 

através dos Projetos Pedagógicos que integram as dimensões da docência, gestão e pesquisa. 

Através de depoimentos das pessoas que estavam dentro do processo formativo, indicou que 

as práticas curriculares possibilitam uma base para a formação do gestor educacional.  

 Na categoria Identidade dos Pedagogos, foi selecionada a dissertação de Marques 

(2018, p. 10), a qual, de início, afirma que “O pedagogo no Brasil não possui uma identidade 

única”. O estudo apresenta o histórico do curso de pedagogia e realiza uma análise Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006). A delimitação do objeto de estudo 

trata das identidades dos pedagogos dos institutos federais mineiros, abordando os aspectos 

da formação. A pesquisa traz, como objetivos, a análise dos processos de formação, atuação 

e desenvolvimento profissional dos pedagogos que atuam nos IFM; e a configuração de suas 

identidades profissionais nesses contextos. A pesquisa é cunho qualitativo, e apresenta como 

resultados a diversidade de atuação dos pedagogos; e que a constituição de sua identidade é 

constituída através das relações entre identidade para si e para o outro, concluindo que há 

aspectos que reprimem suas identidades e dão origem a identidades sufocadas. Em relação 

a sua formação inicial, há uma defasagem nos conhecimentos sobre a educação profissional 

e tecnológica. A autora sugere a importância de um novo projeto desenvolvido de forma 

coletiva e colaborativa, a fim de socializar saberes e promover a aprendizagem profissional 

e a ressignificação da identidade.  
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Na categoria Docência e Gestão Educacional, o trabalho de Lubão (2014) foi o que 

teve maior aproximação com a temática, pois trata das DCN/2006 e destaca a complexidade 

da articulação entre a docência e a gestão educacional. A metodologia utilizada foi a 

abordagem qualitativa, incluindo análise documental e realização de entrevistas, que foram 

trabalhadas através da análise de conteúdo. O referencial teórico tomou como base os 

estudos de Bragança (2009), Dourado (2007), Luck (2005) e Wittmann (2004). Dentro da 

pesquisa, a autora considera que há um grande desafio para as IES a partir das DCN/2006, 

devido à complexidade da articulação entre a docência e a gestão educacional. Os resultados 

da pesquisa indicam que as diversas dimensões formativas do Curso de Pedagogia, nas 

quatro instituições, apresentam uma dinâmica curricular pautada na flexibilização e na 

diversificação, priorizando a docência como alicerce da formação do Pedagogo. 

Diante do exposto, as pesquisas apresentam aproximações do nosso objeto de estudo, 

cada qual com perspectivas diferenciadas, tanto na temática como no desenvolvimento 

metodológico. É importante destacar que a intenção, com esse levantamento, não foi analisar 

os trabalhos, mas apresentar um contexto geral que permite perceber a originalidade da 

pesquisa que estamos realizando. Pode-se averiguar que há escassez de trabalhos no que se 

refere à formação inicial do pedagogo gestor, pois no momento da busca dos trabalhos, há 

vários estudos que apresentam a formação continuada dos gestores escolares, mas este não 

é o foco da nossa pesquisa, e sim a formação inicial do pedagogo gestor.  

 Foi possível averiguar que, embora muitos pontos sobre a formação de 

professores/gestores escolares tenham sido investigados, a metodologia atrelada à temática 

traz inovação, pois o ciclo de políticas permite visualizar e analisar, de maneira coerente e 

consistente, a trajetória das políticas de formação de professores/gestores. Assim, a pesquisa 

contribui para repensar como estão sendo apresentados os conhecimentos no Curso de 

Pedagogia em relação à formação inicial de gestores. Na sequência apresenta-se a questão 

histórica; ou seja, foi realizado um percurso histórico com relação às influências da formação 

inicial de professores, trazendo considerações acerca da formulação das políticas e a 

concepção de Estado. 

  

https://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Z%c3%a9lia+Dias+Lub%c3%a3o&vl(1045019533UI0)=creator&vl(1045019534UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(CAPES)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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2 INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

2.1 FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS E CONCEPÇÃO DE ESTADO  

Para compreender as políticas educacionais implementadas pelo governo, torna-se 

necessário apresentar algumas considerações acerca das suas formulações e as relações com 

o Estado. Azevedo (1997, p. 05) afirma que as políticas públicas, em um contexto geral, 

indicam ter “presentes as estruturas de poder e de dominação”. No sentido mais concreto, o 

autor reitera que o conceito de política pública implica [...] “considerar os recursos de poder 

que operam na sua definição e que têm nas instituições do Estado, sobretudo na máquina 

governamental, o seu principal referente” (AZEVEDO, 1997, p. 05). 

Podemos considerar que políticas públicas são determinadas, implementadas e 

reformuladas ou desativadas em conformidade com a recordação da sociedade ou do Estado. 

Assim, [...] “são construções informadas pelos valores, símbolos, normas, enfim, pelas 

representações sociais que integram o universo cultural e simbólico de uma determinada 

realidade” (AZEVEDO, 1997, p. 06). Nesse sentido, Ball e Mainardes (2011, p. 14) 

contribuem: 

A política pode estar relacionada à organização das práticas e à relação que elas 

têm com alguns tipos de princípios. Elas não são fixas e imutáveis e podem ser 

sujeitas a interpretações e traduções e compreendidas como respostas a problemas 

da prática. As políticas estão sempre em algum tipo de fluxo, no processo de se 

tornarem algo a mais. Este é, fundamentalmente o caso da educação, que flui ao 

lado da política (declarações, demandas e expectativas).  

 

Deste modo, compreendemos que o Estado é um dos principais lugares da política e 

um dos fundamentais atores políticos, e que as “[...] políticas colocam problemas para os 

seus sujeitos, problemas que precisam ser resolvidos no contexto” (BALL, 2011, p. 45).  

Considerando, ainda, que a política é uma construção social que se expressa através 

do poder público, Power (2011, p. 61) afirma: 

 

Uma política é um constructo social e um constructo de pesquisa. Uma política 

pública é a expressão do poder público, constrói um quadro normativo de ação e 

constitui uma ordem local. A análise de políticas assim, precisa analisar o papel 

das ideias desenvolvidas pelos atores, as ideias em ação, o referencial (global e 

setorial) que fundamentam a política e os mediadores das políticas. 
 

O estudo e a formulação das políticas são expressos sucessivamente a partir de uma 

necessidade da nossa sociedade e, assim, ela é criada e adaptada conforme interesses que 

surgem no decorrer do tempo. Apresenta ciclos sem dimensões, mas que estão interligados 

por uma única razão. “As políticas não dizem o que fazer; elas criam circunstâncias nas quais 
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os espectros de opções disponíveis sobre o que fazer é reduzido ou modificado ou em metas 

particulares ou efeitos são estabelecidos” (BALL, 2011, p. 45-46). 

Nesse sentido, compreende-se que apresentar a concepção de Estado torna-se 

significante e importante para entendermos as estruturas que dão evidências e autenticidade 

ao político-ideológico para as políticas sociais, pois “[...] visões diferentes de sociedade, 

estado, política educacional geram projetos diferentes de intervenção nesta área” 

(HÖFLING, 2001, p. 30). 

Em Sobre o Estado, Bourdieu esclarece que ele, o Estado “[...] não se reduz a um 

aparelho de poder a serviço dos dominantes nem a um lugar neutro de reabsorção dos 

conflitos: ele constitui a forma de crença coletiva que estrutura o conjunto da via social nas 

sociedades fortemente diferenciadas” (BOURDIEU, 2014, p. 493). 

Em relação ao campo político, Bourdieu (2014) afirma ser o ambiente por excelência 

de prática do capital simbólico, visto que são homens ilustres e reconhecidos. Deste modo, 

o Estado apresenta uma função simbólica que, para compreendê-la, é necessário desvendar 

a lógica do funcionamento desse universo de agentes de Estado que formularam o discurso 

de Estado, e os interesses que tinham com relação aos outros, bem como os interesses 

específicos que tinham em função de sua posição no espaço de suas lutas.  

Consequentemente,   

Os fazedores da política, ao tomarem decisões que conduzem à sua definição e 

formulação, estão se apoiando em algum tipo de definição social da realidade, 

peculiar a determinados grupos que atuam no setor concernente. Tratam-se de 

formas de conhecimento e de interpretação do real próprias de alguns, que 

procuram manter ou conquistar a hegemonia de uma dada esfera de ação 

(AZEVEDO, 1997, p. 65). 

 

Gewirtz e Cribb (2006) afirmam que os pesquisadores de políticas devem refletir 

sobre prováveis induções éticas da pesquisa, pois elas são capazes de comprovar ou reforçar 

condições de autoritarismo e contraposição, ou, ao contrário, esclarecê-las e questioná-las. 

Também há necessidade do posicionamento do pesquisador para enriquecer a análise das 

políticas educacionais. 

Ball (1994) propõe que as políticas educacionais sejam analisadas como contexto e 

como discurso. O conceito de política como texto é compreendido como representações 

codificadas de maneiras complexas. Os textos são produto de múltiplas influências e 

agendas, e sua formulação envolve intenções e negociação dentro do Estado e dentro do 

processo de formulação das políticas. Sendo assim, uma pequena quantidade de influências 

e agendas são concordadas como autênticas, e poucos discursos são sentidos.  
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A abordagem do “ciclo de políticas”, que adota uma orientação pós-moderna, 

baseia-se nos trabalhos de Stephen Ball e Richard Bowe, pesquisadores ingleses 

da área de políticas educacionais. Essa abordagem destaca a natureza complexa e 

controversa da política educacional, enfatiza os processos micro políticos e a ação 

dos profissionais que lidam com as políticas no nível local e indica a necessidade 

de se articularem os processos macro e micro na análise de políticas educacionais. 

É importante destacar desde o princípio que este referencial teórico analítico não 

é estático, mas dinâmico e flexível (MAINARDES, 2006, p. 95, grifo do autor). 

 

A metodologia de formulação de políticas é analisada como um período sucessivo, e 

nela as políticas são instituídas e reformuladas. Os ciclos fundamentais das políticas são o 

contexto da influência, de produção de texto e o contexto da prática. Estes estão intensamente 

vinculados e inter-relacionados, não têm extensão temporal nem sequencial, e não compõem 

etapas unidimensionais. Cada um deles apresenta campos, espaços e grupo de interesse, e 

abrange disputas e embates. “As políticas que traduzem as intenções do Poder Público, ao 

serem transformadas em práticas se materializam na gestão” (VIEIRA, 2007, p. 58). 

Para que possamos compreender o campo das políticas educacionais e da formação 

inicial de professores, é necessário tratar algumas abordagens sobre a docência e a gestão da 

educação.  

2.2 ABORDAGENS SOBRE A DOCÊNCIA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

A formação inicial constitui o primeiro passo de um longo e permanente processo 

formativo que prepara o indivíduo para a profissão. Para Marcelo (1994), a maneira como 

se olha para a formação dos docentes compreende uma filosofia estipulada, e uma concepção 

do papel do professor, da escola e do currículo. Para compreender o universo e as definições 

da formação de professores, é necessário analisar os “[...] pressupostos conceptuais e 

epistemológicos subjacentes aos diferentes modelos e os sistemas organizacionais, mas 

também a consideração do contexto histórico em que se inserem” (FLORES, 2003, p. 140). 

Tornar-se professor concebe um processo de aprender e ensinar, e como assegura 

Marcelo (1994), a conceptualização da formação docente deve ser enquadrada nos conceitos 

de escola e de currículo enquanto ação e espaço de intervenção de professores. Por esse 

motivo é importante compreender e problematizar o tipo das alternativas para organizar a 

formação docente.  

 Para nortear o conceito de docência, destacamos Nóvoa (1994, p. 03), que nos 

aponta que a construção do conhecimento docente está atrelada ao processo de reflexão 

crítica: 
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A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas assim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as 

práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal. [...] O processo 

de formação está dependente de percursos educativos [...] O processo de formação 

alimenta-se de modelos educativos, mas asfixia quando se torna demasiado 

educador. A formação vai e vem, avança e recua, construindo-se num processo de 

relação ao saber e ao conhecimento [...]. 

 

A licenciatura em Pedagogia caracteriza-se pelo aprofundamento da concepção de 

docência, articulando teoria e prática sob um diálogo interativo na implementação da ação 

pedagógica em diversificados espaços, níveis de ensino e sistemas de educação escolar.  

Neste sentido, Pimenta (1999, p. 47) afirma que “[...] a pedagogia é a ciência da prática. Aí 

está a sua especificidade. Ela não se constrói como discurso sobre a educação. Mas a partir 

da prática dos educadores tomada como referência para a construção de saberes”. 

A docência, por ser histórica e dizer respeito ao produto de trabalho de seres humanos 

atuando com e sobre outros seres humanos, precisa responder aos desafios e demandas 

apontados por diferentes contextos sociais e políticos. Neste contexto, Bourdieu (2013) 

acredita que o sistema de classificação que os professores produzem cotidianamente, tanto 

no julgamento sobre os alunos, em suas produções e em toda sua prática, são transmitidos, 

em essência, na e pela prática. Assim, 

 

[...] pela prática de gerações sucessivas, num tipo determinado de condições de 

existência, os esquemas de percepção, de apreciação e de ação que são adquiridos 

pela prática e empregados no estado prático, sem ter acesso à representação 

explícita, funcionam como operadores práticos através dos quais as estruturas 

objetivas das quais eles são produtos tendem a se reproduzir nas práticas 

(BOURDIEU, 2013, p. 207). 

 

Desta forma, 

 

Se queremos nas escolas professores que refletem sobre as suas práticas (e sobre 

os propósitos e valores que lhes estão subjacentes), então os cursos de formação 

(inicial, mas também contínua) têm de ser organizados em função deste propósito, 

colocando de lado processos e práticas de formação dominados, em grande parte, 

por modelos tradicionais, escolarizados e baseados numa racionalidade técnica 

(FLORES, 2003, p. 154-155). 

 

É importante pensar que, na relação docência e convívios sociais, há elementos das 

trajetórias individuais e coletivas dos docentes que revelam facetas do habitus, que tem sua 

origem na família. Para Bourdieu (1983, p. 21), o habitus 

 

[...] produz as práticas individuais e coletivas [...], que garantem presença de 

experiências passadas que, depositadas e cada organismo sob a forma de esquemas 

de percepção, de pensamento de ação, tendem, a garantir a conformidade das 

práticas e sua constância ao longo do tempo.  
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Portanto, o habitus está diretamente relacionado à prática, ou melhor, ela é resultado 

dele. Para melhor compreensão desse processo, Bourdieu (2007, p. 98) propõe a seguinte 

fórmula: “[(habitus)(capital)] + campo = prática”. Ela se traduz em uma relação dialética 

entre as estruturas e conjunturas inseridas e mediadas pelo habitus. Ele é entendido como 

sistema de disposição durável, regulador de práticas e representações sociais fundamentais 

para a tomada de decisão e obediência a regras sociais. Isto significa que 

 

Os agentes sociais estão inseridos na estrutura e em posições que dependem do 

seu capital e desenvolvem estratégias que dependem, elas próprias, em grande 

parte, dessas posições, nos limites de suas disposições. Essas estratégias orientam-

se seja para a conservação da estrutura seja para sua transformação, e pode-se 

genericamente verificar que quanto mais as pessoas ocupam uma posição 

favorecida na estrutura, mais elas tendem a conservar ao mesmo tempo a estrutura 

e a sua posição, no entanto, nos limites de suas disposições que são mais ou menos 

apropriadas à sua posição (BOURDIEU, 2004, p. 29). 

 

Isto posto, Bourdieu (2007) aponta que a sociedade está organizada sobre estruturas 

objetivas de classificação de distintos capitais, como o econômico, o social, o simbólico e o 

cultural. Estes elementos influenciam na estruturação e incorporação de um habitus por seus 

agentes sociais.  

Em destaque, o capital cultural encontra-se em três formas: no estado incorporado, 

estado objetivado, e no estado institucionalizado. O primeiro trata-se da acumulação do 

capital cultural, a qual pressupõe um trabalho de inculcação e assimilação, e que demanda 

tempo. Relaciona-se com as disposições estáveis do organismo, apresentando suas 

preferências, o domínio sobre a norma culta da língua vigente e as informações de caráter 

escolar. 

Em se tratando do segundo, no estado objetivado, o indivíduo possuiria ferramentas 

necessárias para ascender socialmente, pois detém bens culturais. Segundo Bourdieu 

(1998), diz respeito à propriedade de bens culturais valorizados (notadamente livros e 

obras de arte). 

Para adquirir bens culturais na sua materialidade, é preciso existir o capital 

econômico para que realize a compra de livros, por exemplo. Entretanto, para tomar posse 

simbolicamente desses bens, é preciso ter ferramentas dessa apropriação, sendo 

indispensável deter capital cultural acerca do seu estado incorporado.  

Por fim, o estado institucionalizado materializa-se por meio dos diplomas. É 

conferido por competência cultural pelas instituições de ensino. Assim, o investimento na 

vida acadêmica aumenta a possibilidade de inserção e retorno no mercado de trabalho.  
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Deste modo, é necessário um olhar para todos os estados do capital cultural para 

admitir sua integração, pois somente um deles não dá garantia, ao indivíduo, à aquisição dos 

outros estados. Bourdieu (1998, p. 28) define capital cultural como:  

 

[…] conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma 

rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento 

e de interreconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como 

conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns 

(passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), 

mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. 

 

Nesta discussão, é importante considerar que, para o acúmulo de capital cultural, é 

necessária uma tarefa de inculcação e assimilação, que exige investimento no tempo e 

trabalho do indivíduo. 

Portanto, quem detém mais capital cultural na família, tem mais tempo disponível 

para satisfazer as exigências culturais e colocar-se à disposição do capital cultural. Assim, 

 

[...] a acumulação inicial do capital cultural – condição da acumulação rápida e 

fácil de toda espécie de capital cultural útil – só começa desde a origem sem 

atraso, sem perda de tempo pelos membros da família dotadas de um forte capital 

cultural; nesse caso, o tempo de acumulação engloba a totalidade de tempo de 

socialização. Segue-se que a transmissão do capital cultural é sem dúvida, a 

forma mais dissimulada de transmissão hereditária do capital; por isso, no 

sistema de estratégias de reprodução, recebe um peso tanto maior quanto mais 

as formas diretas e visíveis de transmissão tendem a ser mais fortemente 

censuradas e controladas (BOURDIEU, 1999, p. 76). 

  

Bourdieu (1998) afirma que a posse desse capital é um recurso importante, pois sua 

detenção organiza uma herança que será transmitida pela família e gerará impacto, tanto na 

definição de uma trajetória escolar bem-sucedida quanto ao proporcionar, ao agente, sua 

incorporação nos meios sociais. 

Por outro lado, Silva (2004, p. 59), destaca que “[...] do capital cultural adquirido 

pelo professor vem a fertilidade das mediações criativas que implementam as especificidades 

dos conteúdos que ministra”. Sua posse é imprescindível para a realização de uma ação 

docente de boa qualidade, em que se externa a angariação de cultura, de conhecimento e 

prática pedagógica de elevada qualidade social. 

Sabe-se que os professores estão mergulhados em um espaço atravessado por 

cultura(s), entendendo-a(s) como importante(s) no processo de formação, mas que não se 

reduz(em) a si mesma(s); ou seja, origina de uma cultura que consideram importante, mas 

que se modifica dentro das relações sociais. Sendo assim,  

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 
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profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão de 

tradições. Mas também da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e 

que permanecem significativas (PIMENTA, 1999, p. 19). 

 

Ao longo da trajetória docente, faz-se necessário oportunizar, aos professores, o 

contato com a cultura de forma intensa e diversificada, entendendo que tais práticas 

possibilitam a ampliação de perspectivas e novas formas de olhar a realidade, os valores, a 

sociedade e, também, sua prática pedagógica.  Sobre a formação de professores, Flores 

(2003, p.127) afirma que  

 

A formação de professores constitui em um processo que implica uma reflexão 

permanente sobre a natureza, os objetivos e lógicas que presidem a sua concepção, 

organização e operacionalização. Por outras palavras, falar de formação de 

professores, implica falar da forma de como se encara o ensino e refletir sobre o 

que significa ser professor. 

 

Consequentemente, além de pensar em formação docente articulada à ideia de 

frequentar um curso de graduação, ter certificação e reconhecimento institucional (capital 

cultural que se converte em capital econômico), implica repensar a solidez da formação em 

práticas sociais éticas, políticas, culturais e pedagógicas em que o indivíduo encontra-se 

inserido. 

Diante do exposto, considera-se que a formação do gestor em Curso de Pedagogia 

apresenta a docência como alicerce da identidade do profissional. Assim, observa-se que a 

formação do pedagogo gestor faz a ligação na identidade docente e em detrimento aos 

documentos formais.  

Em se tratando da Gestão Escolar, ela 

 

[...] constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a 

realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a 

coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários à 

efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem 

e formação dos alunos (LUCK, 2009, p. 23). 

 

               Situa-se na escola e nas tarefas desenvolvidas sob sua esfera de abrangência. Nesse 

seguimento, expõe-se que a política educacional está para a gestão educacional, assim como 

a proposta pedagógica está para a gestão escolar, compreendendo que a gestão educacional 

se encontra no campo na esfera macro, e a gestão escolar se encontra na esfera micro. 

Mainardes (2006) aponta que é importante buscar a inter-relação entre macro e micro; isto 

é, entre o contexto da formulação das políticas e os processos micropolíticos. 

A escola contempla um espaço de forças instituídas de concepções advindas do 

sistema educacional, sendo estes documentos normativos, também instituintes, em que se 
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interpreta e adapta essas legislações de acordo com a realidade. Nesse sentido, Vieira (2007, 

p. 63), afirma que: 

 

[...] a razão de existir da gestão educacional, é a escola e o trabalho que nela se 

realiza. A gestão escolar por sua vez orienta-se para assegurar aquilo que é próprio 

de sua finalidade – promover o ensino e aprendizagem, viabilizando a educação 

como um direito de todos, conforme determinam a Constituição e a Lei de 

Diretrizes e Bases.  

 

Assim, pode-se pensar na gestão escolar no sentido de estabelecer uma relação 

entre a gestão política, administrativa e pedagógica. Esses três elementos formam uma 

unidade, mas isso não significa que há ausência de conflitos entre esses elementos que se 

integram. Segundo Paro (2017, p. 04), “na esfera da educação há a necessidade de 

diferenciarmos a Gestão Educacional da Gestão Escolar”. Neste sentido, o autor ainda afirma 

que  

 

A Gestão Educacional se estabelece em um âmbito macro referentes aos órgãos 

superiores do sistema de ensino e as políticas públicas pertinentes a educação. A 

Gestão Escolar situa-se em nível micro, representa o trabalho desenvolvido pela 

escola e que não se esgota no âmbito escolar, pois está vinculada a gestão do 

sistema educativo[...] (PARO, 2017, p. 04). 

 

           Percebe-se, na fala do autor, de forma clara, a diferença entre a gestão educacional e 

gestão escolar. Desta forma, é possível compreender que a gestão educacional trata das 

definições gerais das políticas, e a gestão escolar orienta-se por meio dessas políticas para 

promover a aprendizagem nas escolas. Dando sequência, a próxima seção trata das 

influências históricas dentro do campo da formação inicial de professores.  

2.3 AS INFLUÊNCIAS NO CAMPO DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

No Brasil, a implantação das políticas públicas de formação docente ocorre através 

de documentos que se concretizam diariamente nas Universidades. Em meio a questões 

educacionais e argumentações políticas, o curso passa por modificações. Segundo Nóvoa 

(2019, p. 02) “politicamente, os Estados assumem a responsabilidade pela educação e 

impõem uma escolaridade obrigatória, com o objetivo de fabricarem uma identidade cívica 

e nacional”. Sendo assim, há a necessidade da formação de profissionais para atender os 

interesses do Estado, e esse corpo docente é “recrutado, formado, remunerado e controlado 

pelos poderes públicos. A profissionalização dos professores é um fator decisivo da 

produção do modelo escolar” (NÓVOA, 2019, p. 03). Para que possamos compreender esse 

processo, realizaremos considerações acerca do Curso de Pedagogia.  
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O Curso de Pedagogia foi implantado na Faculdade Nacional de Filosofia, 

Universidade do Brasil. Por intermédio do Decreto lei n. 1190/1939, ficou definido como 

local de formação de técnicos em educação de professores do Curso Normal (Nível Médio). 

Pelo Art. 1º, A Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituída pela Lei n. 452, 

de 5 de julho de 1937, passou a denominar-se Faculdade Nacional de Filosofia. Foi instituído 

o curso de Pedagogia no modelo 3+1, que compreendia três anos de bacharelado e um ano 

de Didática, sendo a formação em 3 anos para bacharel e com o curso de Didática dava o 

direito de diploma de licenciado (BRASIL, 1939).  

O curso de Didática, que dava o direito de diploma de licenciado, ocorria dentro de 

um ano com as disciplinas de “Didática geral, didática especial, psicologia educacional, 

fundamentos biológicos da educação, fundamentos sociológicos da educação, administração 

escolar” (SAVIANI, 2008, p. 39-40). Considera-se que, dentro dessa organização curricular, 

havia um favorecimento do vértice entre a teoria e a prática.  

O curso de licenciatura recebeu influências significativas e passou por 

reformulações, sendo regulamentado pelo parecer do Conselho Federal de Educação - CFE 

nº. 251/1962 (BRASIL, 1962). Em 1966, a partir do Decreto 53 foi estabelecida uma divisão 

das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, criando a Faculdade de Educação, para 

professores de ensino secundário e de especialistas em educação (BRASIL, 1966).  

Com a Reforma Universitária divulgada pela Lei 5.540, de 1968, o curso foi 

reorganizado, abandonando o bacharel e a licenciatura, e foi estabelecida a licenciatura plena 

(BRASIL, 1968).  

Em 1980, através da Conferência Brasileira de Educação na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC/SP, criou-se o Comitê Nacional de Pró Reformulação dos 

Cursos de Formação de Educadores, que em 1990 tornou-se a Associação Nacional para 

Formação Profissional de Educadores - ANFOPE3. Segundo Zanlorenzi e Plandini (2013, p. 

4212), 

As políticas docentes, mais especificamente as políticas docentes de formação de 

professores, são questões que permeiam a preocupação dos responsáveis pela 

educação nacional, quer seja governamental, ou estudiosos e pesquisadores da área 

que discutem e lutam pela formação de professores, a exemplo da: Associação 

Nacional De Pós Graduação E Pesquisa Em Educação – ANPED; Associação 

Nacional de Política e Administração Escolar – ANFOPE; Associação Nacional 

Pela Formação dos Profissionais da Educação –ANPAE; Centro de Estudos 

Educação e Sociedade – CEDES, grupos presentes nas discussões e 

 
3 Proveniente de movimento de educadores do final da década de 1970. Manifesta-se em um momento histórico 

de evidentes progressos na retomada da democratização no país e conquistas no campo da educação 

brasileira. Mais informações em: http://www.anfope.org.br/.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L0452.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L0452.htm#art4
http://www.anfope.org.br/
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acompanhamento da elaboração e decisões acerca das mudanças que sofrem os 

cursos de licenciaturas no Brasil e decisões políticas sobre a educação nacional. 

 

Assim, afirma-se que houve muitas influências para as transformações sucedidas 

sobre o conceito atribuído à reestruturação de currículos na área educacional. As influências 

tratam dos debates entre as instituições mencionadas, que tiveram contribuições 

significativas na reformulação dos currículos das universidades.  

Através da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, em seu Art. 62, é possível depreender que  

 

A formação de docentes para atuar 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 exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 

1996).  

 

Através do artigo Art. 63, a LDBEN/96 ressalta um novo exemplo de formação 

profissional: os Institutos Superiores de Educação (ISE), formulados através do Decreto nº 

3276/99; na sequência, regulamentados pelos decretos nº 3554/00; e nº 3860/01; e pelo 

parecer CNE/CP nº 115/99, que estabeleceu as Diretrizes Gerais para os Institutos Superiores 

de Educação. 

Em decorrência dos embates na elaboração das Diretrizes para o Curso de Pedagogia, 

em 1999 foi instituída uma Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP), na 

qual teve participação a ANFOPE, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd)4, Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE)5, Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES)6, e Fórum Nacional de 

Diretores de Faculdades/Centros/Departamentos de Educação ou Equivalentes das 

Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR)7. Em 2002, a Comissão de Especialistas 

 
4 Fundada em 16 de março de 1978, a ANPEd atua de forma decisiva e comprometida nas principais lutas pela 

universalização e desenvolvimento da educação no Brasil. Mais informações em: 

http://www.anped.org.br/sobre-anped. 
5 Fundada em 1961 por professores universitários de administração escolar e educação comparada, a ANPAE 

consolidou-se, ao longo das décadas, como entidade líder da sociedade civil organizada no campo das 

políticas públicas e do governo da educação. Mais informações em: https://anpae.org.br/website/sobre-a-

anpae/identidade.  
6  Surgiu em março de 1979, em Campinas (SP), como resultado da atuação de alguns educadores preocupados 

com a reflexão e a ação ligadas às relações da educação com a sociedade. Mais informações em: 

https://www.cedes.unicamp.br/sobre.  
7 Criado em 1992, tem por diretriz básica o fortalecimento do ensino público, gratuito e de qualidade em todos 

os níveis, em especial, dos Cursos de Pedagogia e das Licenciaturas Plenas como espaços, por excelência, da 

formação do Educador. Mais informações em: https://forumdir.wordpress.com/sobre/.  

http://www.anped.org.br/sobre-anped
https://anpae.org.br/website/sobre-a-anpae/identidade
https://anpae.org.br/website/sobre-a-anpae/identidade
https://www.cedes.unicamp.br/sobre
https://forumdir.wordpress.com/sobre/
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de Formação de Professores (CEFP) formulou uma proposta de diretrizes para o Curso de 

Pedagogia, defendendo que a base da formação do Pedagogo seria a docência. 

O documento foi encaminhado em 2004 para o Conselho Nacional de Educação 

(CNE), e em 2005, foi divulgada uma minuta do Projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais 

- DCN para o Curso de Pedagogia.  

O Parecer CNE/CP nº 5/2005 (BRASIL, 2005), aprovado em 13 de dezembro de 

2005, designou uma Comissão Bicameral8 com o propósito de definição das Diretrizes 

Curriculares do Curso de Pedagogia. Foram revistas as contribuições do CNE por um grupo 

de profissionais e, na sequência, elaborou-se uma audiência pública, na qual ficaram claras 

as formas de organização do Curso de Pedagogia.  

De acordo com o Parecer CNE/CP nº 5/2005, A Comissão Bicameral “[...] 

empenhou-se, com visão crítica e aprofundada, nos estudos e normas gerais e as práticas 

curriculares vigentes nas licenciaturas devido a percepção da situação paradoxal da formação 

de professores para Educação Infantil e Ensino Fundamental” (BRASIL, 2005, p. 01).  

O Parecer CNE/CP nº 5/2005 (BRASIL, 2005) representa as Diretrizes do Curso de 

Pedagogia: 

 

- O Curso de Pedagogia trata do campo teórico investigativo da educação, do 

ensino, de aprendizagens, do trabalho pedagógico em que se realiza na práxis 

social; 

 - A docência compreende atividades pedagógicas inerentes a processos de ensino 

e de aprendizagens, além daquelas próprias da gestão dos processos educativos em 

ambientes escolares e não-escolares, como também na produção e disseminação 

de conhecimentos da área da educação;  

- os processos de ensinar e de aprender dão-se, em meios ambiental-ecológicos, 

em duplo sentido, isto é, tanto professoras(es) como alunas(os) ensinam e 

aprendem, uns com os outros e que  

- o professor é agente de (re)educação das relações sociais e étnico-raciais, de 

redimensionamentos das funções pedagógicas e de gestão da escola (BRASIL, 

2005, p. 8). 

 

Considerando o Parecer nº 05/2005, o caráter do estudante de Pedagogia contempla 

a formação teórica, diversidade no conhecimento e de prática que estão articulados entre si. 

Deste modo, a esfera de atuação do licenciado em Pedagogia contemplará: a) a formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; b) os cursos de Ensino Médio de modalidade normal e cursos de educação 

profissional; c) a área de serviços e apoio escolar; e d) outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. A formação, assim definida, abrangerá integradamente a 

 
8 Criada pelo CNE em junho de 2006 para estabelecer diretrizes operacionais para formação de professores. 

Formada por conselheiros da Câmara de Educação Superior e da Câmara da Educação Básica. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf
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docência, a participação da gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, 

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

(BRASIL, 2005). 

Zanlorenzi e Plandine (2013, p. 4216) afirmam que, no artigo 8º, inciso III do Parecer 

05/2005,  

[...] a formação do professor pedagogo, no que concerne à prática de docência, 

bem como de gestão educacional, aspectos que constituem a formação deste 

profissional, delineia-se o contato com a realidade da escola da seguinte forma: 

“[...] que ensejem aos licenciandos a observação e acompanhamento, a 

participação no planejamento, na execução e na avaliação de aprendizagens, do 

ensino ou de 4217 projetos pedagógico. 

 

De acordo com as DCNs do Curso de Pedagogia, o significado da docência é 

expandido, pois promove o conceito de atividade pedagógica, a ser desdobrado em áreas 

acadêmicas e não acadêmicas, como podemos averiguar através do Parecer CNE/CP n. 05/ 

2005.  

Entende-se que a formação do licenciado em pedagogia fundamenta-se no trabalho 

pedagógico realizado em espaços escolares e não-escolares, que tem a docência 

como base. Nesta perspectiva, a docência é compreendida como ação educativa e 

processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, 

étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos 

da pedagogia. Dessa forma, a docência, tanto em processos educativos escolares 

como não escolares, não se confunde com a utilização de métodos e técnicas 

pretensamente pedagógicos, descolados de realidades históricas específicas. 

Constitui-se na confluência de conhecimentos oriundos de diferentes tradições 

culturais e das ciências, bem como de valores, posturas e atitudes éticas, de 

manifestações estéticas, lúdicas, laborais (BRASIL, 2005, p. 7). 

 

Diante dessa perspectiva, o trabalho docente e a docência estão articulados dentro de 

um contexto abrangente, com os processos pedagógicos e os espaços educativos em que se 

desenvolvem, bem como demandam a capacidade de reflexão crítica da realidade em que se 

situam. 

Em relação ao campo de atuação do licenciado em pedagogia, as DCNs (Parecer 

CNE/CP nº 05/2005) compreendem, deste modo, a gestão educacional:  

 

[...] entendida numa perspectiva democrática, que integre as diversas atuações e 

funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e não-

escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à 

coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos 

pedagógicos, bem como análise, formulação, implementação, acompanhamento e 

avaliação de políticas públicas e institucionais na área de educação (BRASIL, 

2005, p. 8).  

 

 Diante das definições, nota-se que foram superados os modelos estruturados que 

formavam por habilitação, ou seja, os especialistas (Supervisor, orientador, administrador, 
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inspetor educacional, entre outros). O Parecer CNE/CP 5/2005 recomenda que as 

instituições, em seus PPCs, atenham-se às áreas/modalidades de ensino que harmonizem o 

aprofundamento dos estudos. A seguir estão apresentadas as normatizações a partir da 

Resolução do CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, marco que nos propomos a investigar.   
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3 BASES LEGAIS E SUAS RELAÇÕES COM A FORMAÇÃO INICIAL E GESTÃO 

EDUCACIONAL 

A partir das influências explicitadas no capítulo anterior, dá-se sequência à 

normatização oriunda do processo histórico. Neste capítulo discute-se o contexto de 

produção de texto, no qual as discussões do contexto de influência se consolidam em 

documentos oficiais do Estado. Mainardes (2011, p. 158), afirma que “há a necessidade de 

considerar os antecedentes e o contexto das políticas. [...] Tais considerações sobre o 

contexto contemporâneo e histórico ajudam a iluminar os motivos que impulsionaram o 

surgimento da política em um momento específico”.  

Em decorrência das inúmeras discussões entre educadores, o Curso de Pedagogia 

passou por reformulações. Em fevereiro de 2006, o CNE remeteu ao MEC o Parecer 

CNE/CP nº 3/2006, alicerce para a Resolução do CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura. Esse documento expressa a política pública educacional brasileira, 

evidenciando a ampliação da formação inicial do Pedagogo, reiterando a elevação da 

formação ao nível superior, que determina princípios, condições de ensino e de 

aprendizagem, e métodos para planejamento e avaliação.  

A identidade do curso passou de profissionalizante para se instituir em licenciatura, 

nos termos explicitados através dos Pareceres CNE/CP nº 5/2005 (BRASIL, 2005) e nº 

3/2006, “definindo princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a 

serem observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos do sistema de ensino e 

pelas instituições de ensino superior do país” (BRASIL, 2006a). 

Em seu Art. 2º, a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, define o âmbito 

de formação: 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como 

em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.  

§ 1º 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.  
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§ 2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação e 

reflexão crítica, propiciará: 

 I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 

 II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o 

cultural (BRASIL, 2006b). 

 

A Resolução descreve que se resolve aplicar, à formação de professores, a atuação 

em toda a Educação Básica, profissional e nas outras áreas nas quais sejam previstos os 

conhecimentos pedagógicos. Em seu parágrafo 1º, apresenta o conceito de docência 

enquanto ação educativa, e o processo pedagógico enquanto intencional e metódico 

produzido através das relações sociais, expandindo-se o vínculo entre os saberes intrínsecos 

e os métodos de ensino e aprendizagem.  

O parágrafo 2º especifica que os estudos serão teórico-práticos de investigação e 

reflexão crítica, e assegurarão o planejamento e a avaliação das atividades pedagógicas, 

sendo relevante a contribuição dos conhecimentos “filosófico, o histórico, o antropológico, 

o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, 

o cultural” (BRASIL, 2006b). 

Perpassando o Art. 3º das DCNs/2006, constatamos que o documento especifica a 

qualificação do estudante de Pedagogia: 

 

Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência 

e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

 Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central:  

I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania;  

II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse 

da área educacional;  

III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino (BRASIL, 2006b). 

 

O artigo 4º da Resolução reproduz o artigo 2º, e acrescenta um parágrafo único que 

fortalece o entendimento de docência, abrangendo diversas áreas de atuação: [...] “as 

atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas 

e instituições de ensino” (BRASIL, 2006b). Os incisos I, II e III do referido artigo englobam 

o planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias 

do setor da Educação; avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; e 



 

 

30 
 

produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional em 

contextos escolares e não-escolares.  

No Art. 5º, os incisos XII e XIII apresentam a atuação do Pedagogo na Gestão: 

 

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico. 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando 

e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-

escolares [...] (BRASIL, 2006b). 

 

Nóvoa (1995) enfatiza que a identidade do Pedagogo está ligada à ação de 

constituição da profissão docente. A profissão docente, definida em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 2006, desencadeia o processo de produção de uma 

profissão. “A profissão docente exerce-se a partir da adesão coletiva (implícita ou explícita) 

a um conjunto de normas e valores” (NÓVOA, 1995, p. 19). Sendo assim, “a formação é 

fundamental para construir a profissionalidade docente, e não só para preparar os professores 

do ponto de vista técnico, científico ou pedagógico” (NÓVOA, 2017, p. 1131). 

A partir dessa perspectiva, a profissionalidade9 docente e a docência integram-se 

em um contexto mais abrangente. Papi (2005, p. 161) apresenta a profissionalização docente 

como “um processo que necessita ser constituído, tendo-se em vista o fato de que os 

professores precisam ser considerados e também se considerarem como profissionais, como 

indivíduos que desempenham uma função importante na sociedade”. E ainda neste sentido, 

a autora compreende que,   

 

Ao lado do desenvolvimento da profissionalidade, assume relevante papel na 

profissionalização docente o enfoque cultural, que tem merecido destaque singular 

no âmbito educacional, tendo em vista a complexidade da realidade e a busca da 

sua compreensão (PAPI, 2005, p. 02). 

 

As práticas educativas, inclusive a gestão educacional, são mediadas pelas relações 

socioculturais, políticas e econômicas do contexto em que se constroem e reconstroem, de 

forma ativa e mútua. Neste sentido, corrobora-se com Nóvoa (2019, p. 09), quando afirma 

que “a formação nunca está pronta e acabada, é um processo que continua ao longo da vida”. 

O Art.6º traz a composição da estrutura do Curso Pedagogia, considerando a 

diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições. Destaca-se o inciso 1º, 

alínea B, que aborda o princípio da gestão democrática nos espaços escolares e não escolares 

 
9 Conjunto de características essenciais, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores específicos da profissão 

(FLORES, 2003; SACRISTÁN, 1995; PAPI, 2005). 
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(BRASIL, 2006b). Especificamente para a esfera educativa, o princípio de gestão 

democrática foi estabelecido em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), conforme o art. 14 e o art.15: 

 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios:  

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

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

equivalentes.  

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro 

público.  

 

 Os demais itens do Art. 6º (BRASIL, 2006b) apresentam conteúdos pertencentes à 

gestão da educação. Em relação à organização da carga horária, no art. 7º das DCNs/2006 

está a sua organização, sendo a mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, 

estruturadas da seguinte forma: 

 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 

culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos 

cooperativos de estudos;  

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras 

áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão 

e da monitoria (BRASIL, 2006b). 

 

Percebe-se que a formação do Curso de Pedagogia apresenta uma dinâmica de 

compreensão da organização da escola. Seguindo a Resolução, o art. 8º apresenta o que deve 

conter na organização do projeto pedagógico das instituições. Destacamos o parágrafo II, 

que apresenta as práticas de docência e gestão educacional, “que ensejem aos licenciandos 

a observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na 

avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, tanto em escolas como 

em outros ambientes educativos” (BRASIL, 2006b). O parágrafo VI trata do estágio 

curricular obrigatório: 

 

IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos 

graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não-

escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e 

competências: a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 



 

 

32 
 

prioritariamente; b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal; c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio 

escolar; d) na Educação de Jovens e Adultos; e) na participação em atividades da 

gestão de processos educativos, no planejamento, implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos; f) em reuniões 

de formação pedagógica (BRASIL, 2006b).  

 

É importante ressaltar que, a partir da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 

2006, se extinguem as habilitações existentes, conforme explicitado no art. 10 da presente 

Resolução: “as habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em 

regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à publicação desta resolução” 

(BRASIL, 2006b). 

É possível compreender os princípios orientadores adotados na reestruturação 

curricular. Um dos objetivos orientadores apontados para a reforma dos cursos de graduação 

nos remete a pensar que seria “tornar a estrutura dos cursos de graduação mais flexível” 

(CATANI et al., 2001, p. 74). Na sequência, abordamos novos olhares para as políticas de 

formação de professores, apresentando as diretrizes curriculares nacionais para a formação 

inicial e continuada.  

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

Após quase uma década de discussões acerca de diferentes visões e estudos 

apontados para a formação de professores, ocorreram mudanças na normatização das 

licenciaturas. A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura), e para a formação 

continuada destina-se a formação de professores e gestores da Educação Básica, sendo em 

todas as etapas e modalidades (BRASIL, 2015).  

Apesar de ter sua publicação em 2015, “[..] a Comissão bicameral composta por 

membros da Câmara de Educação Básica e Câmara do Ensino Superior do Conselho 

Nacional de Educação já faziam embates desde 2004” (VOLSI, 2006, p. 05).  

As DCNs de 2015 indicam concepções correspondentes à formação, com evidência 

na articulação entre Educação Básica e Superior. Dourado (2015, p. 304) destaca que “a 

formação de profissionais do magistério da educação básica tem se constituído em campo 

de disputas de concepções, dinâmicas, políticas, currículos”. Essas discussões têm se 
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intensificado nos momentos de elaboração de documentos que orientam e normatizam 

através da política nacional de educação.  

Considerando que nos últimos anos nos deparamos com a participação de 

associações, fóruns e entidades da área da educação10, no ano de 2008, na Conferência 

Nacional da Educação Básica (CONEB); em 2010 e 2014 nas Conferências Nacionais de 

Educação (CONAE); assim como na criação e processo de tramitação das leis relativas aos 

profissionais da Educação, o documento apresentou algumas alterações relevantes. Ressalta-

se que as novas diretrizes apresentam um componente novo, pois juntamente com a 

formação inicial procura-se destacar, ainda, a formação continuada dos professores, 

considerada componente essencial para o apropriado para a prática profissional.  

Houve mudanças também na carga horária, um aumento de 400 horas de carga 

horária mínima para os cursos de licenciaturas, de 2.800 para 3.200 horas, no período de 8 

semestres. O acréscimo na carga horária deu espaço para atividades práticas, o que pode ser 

transformado em um diferencial na qualidade da educação. O Art. 13 da presente resolução 

estabelece que 

 

Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível 

superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por 

componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, 

considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os 

englobam, bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da 

docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos 

processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da 

garantia de base comum nacional das orientações curriculares (BRASIL, 2015).  

 

A distribuição da carga horária nos cursos de licenciatura apresenta-se da seguinte 

forma:   

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas 

ao longo do processo formativo;  

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta 

Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso 

III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à 

docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso 

da instituição (BRASIL, 2015). 

 

 
10 Anfope, Anpae, Anped, Cedes e Forumdir. 
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Considerando, ainda, que as DCNs de 2015 para formação inicial e continuada de 

professores foi organizada em oito capítulos, neste escrito, direcionamos os olhares ao que 

se refere à gestão educacional. 

Como definimos que o estudo se pautaria a partir de 2006, da Resolução CNE-CP n.º 

1, retomamos o artigo 4°, em seu parágrafo único, que observa que, além da docência, o 

egresso do curso de Pedagogia participará na organização e gestão de sistemas e instituições 

de ensino, trazendo em texto a estruturação e especificações da formação (BRASIL, 2006b). 

Já a Resolução CNE/CP nº2/2015 assinalou um momento de transição para a política de 

formação de professores, pois, além da formação inicial, traz a continuada (BRASIL, 2015).  

Segundo estudos realizados por Dourado (2015, p. 308), a presente resolução define   

 

[...] Que a formação inicial capacite o profissional do magistério da educação 

básica, para o exercício da docência e da gestão educacional e escolar na educação 

básica, o que vai requerer que essa formação em nível superior, adequada a área 

de conhecimento e as etapas e modalidades de atuação, possibilite acesso a 

conhecimentos específicos sobre a gestão educacional e escolar, bem como a 

formação pedagógica para o exercício da gestão e coordenação pedagógica e 

atividades afins.  

 

         Sendo assim, observa-se que a gestão, além de estar no Curso de Pedagogia, também 

está presente em todos os demais cursos de licenciatura. Deste modo, essa mudança trouxe 

grandes discussões, pois é um fato que deve ser discutido e refletido nos cursos, 

considerando que “pode assumir a direção, a coordenação pedagógica ou outras atividades 

afins, a qualquer momento um professor independentemente de ter se apropriado dessa 

competência na formação inicial” (BARROS; BERNARDES; SANTOS, 2017, p. 5442).  

         Aguiar (2017, p. 54) afirma, que “para atender esse novo marco normativo, a IES 

deverá necessariamente rever o seu projeto institucional, ou seja: adequar as diretrizes 

específicas dos diferentes cursos de graduação”. Sendo assim, as universidades deverão se 

adequar a essa normativa, reestruturando os seus currículos. Entretanto, aqui fica uma 

indagação: Considerando a atual situação, de ataques à educação pública, as Universidades 

conseguirão suprir com a demanda de profissionais nos cursos de Licenciatura para formar 

profissionais capacitados para atuar na gestão escolar? Este questionamento é apenas parte 

de algumas reflexões e considerações sobre a presente resolução e, ponderando a 

normatização que nos propomos a investigar, na sequência apresentamos a caracterização 

dos cursos de Licenciatura em Pedagogia da UNICENTRO, campi Guarapuava e Irati. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA - UNICENTRO 

O Curso de Pedagogia encontra-se na área das Ciências Humanas e apresenta 

formação de educadores com o propósito de atuação em escolas de Educação Básica, sendo: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e Ensino Superior, assim como na Gestão 

Escolar. Além do âmbito escolar, os pedagogos também podem trabalhar em empresas 

públicas e privadas, clínicas psicopedagógicas, com pesquisas no campo educacional, 

assessoria pedagógica e educacional, artefatos e brinquedos educativos e em programas da 

mídia.  

Sabe-se que, na Matriz Curricular do Curso de Pedagogia, há formação para o gestor 

escolar e, nos cursos das demais licenciaturas, esta questão foi implementada através das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, como consta no capítulo IV, da Formação inicial do 

Magistério da Educação Básica em nível superior, no seu § 2º: “a formação inicial para o 

exercício da docência e da gestão na educação básica implica a formação em nível superior 

adequada à área de conhecimento e às etapas de atuação” (BRASIL, 2015, p. 09).  

Entendendo essa mudança dentro das políticas públicas educacionais, percebe-se 

que, a partir do contexto, não somente o Curso de Pedagogia formará para a gestão, também 

as demais licenciaturas. No entanto, esse contexto deve estar inserido no PPC de cada curso, 

seguindo a normatização vigente. O PPC é um documento que prioriza a formação ativa, 

crítica e participativa dos cidadãos que serão capazes de transformar e interpretar a sociedade 

na qual estão inseridos.  

Realizando uma análise desses documentos, compreende-se que cada alteração no 

PPC acontece através de uma Resolução, e que esta deve atender ao que normatizam as 

políticas públicas de formação inicial de professores.  

Vale ressaltar que o foco da nossa pesquisa está na formação do pedagogo/gestor 

do Curso de Pedagogia/UNICENTRO de ambos os campi. Na sequência, apresenta-se uma 

visão detalhada dos documentos legais norteadores desse processo de formação.   

3.3 NORMATIZAÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA UNICENTRO - GUARAPUAVA 

O Curso de Pedagogia, no município de Guarapuava, teve sua primeira oferta no ano 

de 1976, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava – FAFI. Linhares 

(2008, p. 16) afirma que o curso “tinha um eixo comum na formação para o ensino normal 

e em duas habilitações, uma em Administração Escolar e outra em Orientação Educacional. 
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A partir da LDB, o curso passou a ser reestruturado, atendendo às normatizações e seu foco 

passou a ser “formação para os anos iniciais e inserção das habilitações de Supervisão 

Escolar, Educação Infantil e Educação Inclusiva” (LINHARES, 2008 p. 16). 

Com a Resolução CNE/CP nº 15/05/2006, o curso de Pedagogia centrou-se na 

Docência e na Gestão Escolar e não escolares, dando ênfase na pedagogia como ciência da 

educação e da formação de professores. Linhares (2008, p. 13) afirma que,  

 

Embora o departamento tenha atendido as Diretrizes Curriculares, a concepção 

fragmentada em habilitações ainda estava muito presente, pois o que não aparecia 

na graduação, passou a ser proposto na pós-graduação. [...] A nova proposta do 

curso de Pedagogia baseadas nas Diretrizes Curriculares de 2006, não apresentou 

modificações significativas em relação aos encaminhamentos teóricos – 

metodológicos do projeto anterior, apenas sofreu uma adequação na matriz 

curricular. 

 

As Diretrizes Curriculares de 2006 tiveram algumas modificações em sua Matriz 

Curricular, definindo como objetivo geral: “Proporcionar formação em Pedagogia 

Licenciatura em Pedagogia com ênfase na Educação formal focalizando à docência e a 

gestão em Instituições escolares e não escolares para atuação em toda abrangência da 

Educação Básica” (UNICENTROb, 2009, p. 07).   

          Além do perfil profissional, esse documento apresenta a justificativa social e 

institucional para a formação do pedagogo, os princípios nos quais se apoia o curso, os 

objetivos, a relação do curso com a pesquisa, a extensão e a pós-graduação, a matriz 

curricular e as ementas das disciplinas. 

A fim de conhecer a distribuição das disciplinas, foram consultadas as grades 

curriculares referentes aos anos de 2009, 2015 e 2018. As disciplinas destacadas são as que 

apresentam, em seu currículo, a aproximação com o objeto de pesquisa: Pedagogo/Gestor.  

Na página seguinte está a organização dos currículos.  
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Tabela 3.1 - Currículo Pleno do Curso de Pedagogia: Docência e 

Gestão Educacional (590 – Manhã/Noite - Cur. 2009)  

SÉRIE  

CÓD. DEPTOS. DISCIPLINAS 1ª 2ª 3ª 4ª C/H 

1970 DEPED/G Fundamentos da Educação Infantil 3h    102 

1971 DEPED/G Fundamentos Filosóficos da Educação 3h    102 

1972 DEPED/G Fundamentos Históricos da Educação 3h    102 

1973 DEPED/G Introdução à Pedagogia: Organização do Trabalho 
Pedagógico 

2h    68 

1974 DELET/G Noções de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 2h    68 

1975 DEPED/G Novas Tecnologias Aplicadas à Educação* 2h    68 

1976 DEPED/G Psicologia da Educação I 3h    102 

1977 DEPED/G Sociologia da Educação I 3h    102 

1978 DEPED/G Pedagogia e Movimento: Jogos e Brincadeiras* 2h    68 

2154 DEPED/G Didática*  4h   136 

2155 DEPED/G Fundamentos Filosóficos da Educação Brasileira  3h   102 

2156 DEPED/G História da Educação no Brasil  3h   102 

2157 DEPED/G Metodologia da Educação Infantil*  3h   102 

2158 DEPED/G Pesquisa em Educação I  2h   68 

2159 DEPED/G Psicologia da Educação II  3h   102 

2160 DEPED/G Sociologia da Educação II  3h   102 

2161 DEPED/G Teoria e Metodologia da Alfabetização*  4h   136 

3391 DEPED/G Estágio Supervisionado na Educação Infantil**   2h  68 

3392 DEPED/G Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Funda 
mental** 

  2h  68 

2164 DEPED/G Gestão em Instituições Escolares e Não Escolares   3h  102 

2165 DEPED/G Pesquisa em Educação II   2h  68 

2166 DEPED/G Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento 
da Educação Básica 

  4h  136 

2167 DEPED/G Teoria e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa*   2h  68 

2168 DEPED/G Teoria e Metodologia do Ensino da Arte*   2h  68 

2169 DEPED/G Teoria e Metodologia do Ensino de História e Geografia*   4h  136 

2170 DEPED/G Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências da Natureza e 
Matemática* 

  4h  136 

2171 DEPED/G Currículo da Educação Básica    3h 102 

2172 DEPED/G Educação de Jovens e Adultos    2h 68 

2173 DEPED/G Estágio Supervisionado em Gestão nas Instituições 
Escolares e não Escolares 

   4h 136 

2174 DEPED/G Estágio Supervisionado nas Disciplinas Pedagógicas do 
Ensino Médio 

   3h 102 

2175 DEPED/G Teoria e Metodologia da Educação Especial e Inclusiva*    4h 136 

2176 DEPED/G Pesquisa em Educação III - Trabalho de Conclusão de 

Curso 

   2h 68 

2177 DEPED/G Planejamento e Avaliação    3h 102 

 SUBTOTAL (horas-aula) 23 25 25 21 3196 

SUBTOTAL (horas)     2663 

Atividades Complementares (horas)     200 

Estágio Supervisionado (horas)     350 

TOTAL (horas)     3213 

Fonte: UNICENTRO – PROEN [s.d.]. 
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Esse documento mostra que são ofertadas, na 1ª série, nove disciplinas, sendo uma 

delas a que se aproxima da gestão escolar, a Introdução à Pedagogia: Organização do 

Trabalho Pedagógico. Na 2ª série são ofertadas oito disciplinas; porém, nenhuma delas trata 

especificamente sobre gestão escolar. Dando sequência, na 3ª série constata-se que também 

são ofertadas nove disciplinas, e duas delas se aproximam da gestão: Gestão em Instituições 

Escolares e Não Escolares; e Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento da 

Educação Básica. Na 4ª série são ofertadas sete disciplinas, e entre elas a disciplina que se 

articula com a prática: Estágio Supervisionado em Gestão nas Instituições Escolares e não 

Escolares. 

 A partir da Resolução Nº 9-CEPE/UNICENTRO, de 7 de janeiro de 2015 

(UNICENTRO, 2015a), há alterações na ementa de disciplinas constantes no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia: Docência e Gestão Educacional, da 

UNICENTRO, Campus Santa Cruz. Dentre elas houve alteração nas disciplinas de Políticas 

Educacionais, Organização e Funcionamento da Educação Básica, como expressa o Art. 1º 

aprovado pela Resolução nº 77-COU/UNICENTRO, de 30 de dezembro de 2006 

(UNICENTRO, 2006a), alterada pela Resolução nº 16-COU/UNICENTRO, de 7 de janeiro 

de 2009 (UNICENTRO, 2009a). Ela passou a vigorar com a seguinte redação: 

 

Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento da Educação Básica: 

Transformações do capitalismo no século XX e impactos sobre o padrão de 

intervenção do Estado: processos de elaboração e implementação das políticas 

públicas e da legislação educacional, incluindo os Direitos Humanos, vigente no 

Brasil.  

Parágrafo único. Essas alterações vigoram a partir de 2015 (UNICENTRO, 2009a 

p.02). 

 

A presente redação mostra que a disciplina traz, em sua ementa, as transformações 

que vêm ocorrendo dentro da esfera educacional e processos de elaboração e implementação 

das políticas públicas no país, itens indispensáveis na formação do professor/pedagogo.  

A partir de 2018, a Resolução Nº 1-CEPE/UNICENTRO, de 17 de janeiro de 2018 

(UNICENTRO, 2018a), aprovou as alterações do Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação em Pedagogia, Licenciatura, da UNICENTRO, Campus de Santa Cruz, 

considerando a Resolução n° 2-CNE/CP, de 1º de julho de 2015, do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura), e para a formação continuada, que passaram a 

vigorar a partir de 2018.  
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Acrescenta-se o parágrafo único do art. 2º define que “até 20% da carga horária total 

do curso pode ser ministrada na modalidade de ensino a distância” (UNICENTRO, 2018a). 

Alterou-se, também, a redação dos objetivos do curso, sendo apresentada da seguinte forma: 

 

Art. 7º Os objetivos desse Curso são:  

I – Formar professores e pedagogos para exercer funções da docência e da gestão 

educacional na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(crianças e jovens e adultos) e na gestão da Educação Básica e em contexto não-

escolares, nos quais sejam previstos processos educativos que requerem 

conhecimentos pedagógicos (UNICENTRO, 2018a). 

 

Dentro dos objetivos gerais, percebe-se uma divisão de objetivos formativos por área, 

sendo: Área de Fundamentos da Educação; Área da Teoria e Prática de Ensino; e Área do 

Estágio Supervisionado. Sendo assim, cada área traz suas especificidades para a formação. 

A seguir está apresentado o currículo do Curso de Pedagogia ofertado no período da 

manhã e da noite, com integralização mínima de 4 anos e máxima de 7 anos, com regime 

Seriado Anual.   

Tabela 3.2 - Curso: Pedagogia – Licenciatura (580 - Manhã e Noite – Cur. 2018) 
Série Se- 

mes- 

tre 

Cód. Depto. Disciplinas Aula/ 

Semana 
Carga Horária 

C/H1
 Ext.2

 Total 

 

 

 

 
1ª 

 3394 DEPED/G Didática I 2 68  68 

 3395 DEPED/G Fundamentos da Educação I 5 160 10 170 

 3396 DEPED/G Fundamentos da Educação Infantil 3 80 22 102 

 3397 DELET/G Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 2 68  68 

 3398 DEPED/G Organização do Trabalho Pedagógico 3 80 22 102 

 3399 DEPED/G Pedagogia: Identidade e Práticas 2 68  68 

 3400 DEPED/G Prática de Ensino de Artes 3 102  102 

 3401 DEPED/G Prática de Ensino de Jogos e Brincadeiras 2 68  68 

 3402 DEPED/G Psicologia da Educação I 3 102  102 

 

 

 

 

 
2ª 

 3403 DEPED/G Didática II 2 68  68 

 3404 DEPED/G Educação e Tecnologias 2 68  68 

 3405 DEPED/G Fundamentos da Educação II 3 102  102 

 3406 DEPED/G Fundamentos da Gestão Educacional 3 102  102 

 3407 DEPED/G Pesquisa em Educação I 2 68  68 

 3408 DEPED/G Prática de Ensino de Alfabetização e 

Letramento 

3 80 22 102 

 3409 DEPED/G Prática de Ensino de Educação Especial e 

Inclusiva I 

2 68  68 

 3410 DEPED/G Prática de Ensino de Educação Infantil 2 68  68 

 3411 DEPED/G Prática de Ensino de Língua Portuguesa 2 68  68 

 3412 DEPED/G Psicologia da Educação II 3 102  102 

 

 

 

 
3ª 

 3413 DEPED/G Estágio Supervisionado na Educação Infantil 3 80 22 102 

 3414 DEPED/G Fundamentos da Educação III 3 102  102 

1º 3415 DEPED/G Prática de Ensino de Matemática3
 5 85  85 

2º 3416 DEPED/G Prática de Ensino de Ciências3
 5 85  85 

1º 3417 DEPED/G Prática de Ensino de Geografia3
 5 85  85 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

        

2º 3418 DEPED/G Prática de Ensino de História3
 5 85  85 

 --- --- Optativa I 2  68 68 

 3419 DEPED/G Pesquisa em Educação II 2 68  68 

 3420 DEPED/G Políticas e Gestão da Educação Básica 5 100 70 170 

 

 

 
4ª 

 3421 DEPED/G Estágio Supervisionado em Gestão Escolar e 

não Escolar 

3 80 22 102 

 3422 DEPED/G Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do 
Ensino Funda- mental 

3 80 22 102 

 3423 DEPED/G Fundamentos da Educação IV 5 150 20 170 

 3424 DELET/G Língua Portuguesa 2 68  68 

 --- --- Optativa II 2  68 68 

 3425 DEPED/G Prática de Ensino de Educação Especial e 

Inclusiva II 

5 150 20 170 

 Carga horária - Subtotal (Horas-Aula) 104 2808 388 3196 

Carga horária - Subtotal (Horas)   323 2663 

OUTROS COMPONENTES 

CURRICULARES 

  

Atividades Complementares (horas)  200 

Estágio Supervisionado Obrigatório (horas)  250 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (horas)  100 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (HORAS) 3213 

Obs.: (1) Carga horária teórica ou teórico-prática; (2) Carga horária de extensão, de natureza prática; (3) A 
ordem de oferta destas disciplinas, na série, pode ser alterada pelo DEPED/G. 
Fonte: Resolução Nº 1-CEPE/UNICENTRO, de 17 de janeiro de 2018 (UNICENTRO, 2018a). 
 

 Com a reformulação no PPC, acrescentaram-se no currículo as seguintes disciplinas 

optativas:  

 

Tabela 3.3 - Disciplinas optativas 

 Aula/ 
Sem. 

Carga Horária 

Códigos Deptos. Disciplinas Optativas I e II Ext. Total 

3426 DEPED/G Atendimento Pedagógico ao Escolar em Tratamento de Saúde 2 68 68 

3427 DEPED/G Biblioteca Escolar do Trabalho 2 68 68 

3428 DEPED/G Ciberespaço e Cibercultura: Educação na Sociedade em Rede 2 68 68 

3429 DEPED/G Educação Ambiental na Formação de Professores 2 68 68 

3430 DEPED/G Educação do Campo e a Escola do Campo 2 68 68 

3431 DEPED/G Educação e Literatura Infantil 2 68 68 

3432 DEPED/G Educação Emancipatória da Sexualidade 2 68 68 

3433 DEPED/G Estado, Política e Educação: Aproximações a Teoria 
Política e Educacional de Antonio Gramsci 

2 68 68 

3434 DEPED/G Ética e Docência 2 68 68 

3435 DEPED/G Jogos Cooperativos nas Organizações 2 68 68 

3436 DEPED/G Manuais Didáticos na Cultura Escolar 2 68 68 

3437 DEPED/G Pedagogia e Educação Social 2 68 68 

3438 DEPED/G Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão 2 68 68 

Obs.: Integralização: mínima – 4 anos/ máxima – 7 anos. Regime: Seriado Anual. 

Fonte: Resolução Nº 1-CEPE/UNICENTRO, de 17 de janeiro de 2018 (UNICENTRO, 2018a). 

 
 

 



 

 

41 
 

Tabela 3.4 - Disciplinas que articulam a prática como componente curricular  

Série Cód. Deptos. Disciplinas C/H Total C/H de PCC 

1ª 3395 DEPED/G Fundamentos da Educação I 170 50 

1ª 3400 DEPED/G Prática de Ensino de Artes 102 30 

1ª 3401 DEPED/G Prática de Ensino de Jogos e Brincadeiras 68 20 

2ª 3405 DEPED/G Fundamentos da Educação II 102 20 

2ª 3408 DEPED/G Prática de Ensino de Alfabetização e Letramento 102 30 

2ª 3410 DEPED/G Prática de Ensino de Educação Infantil 68 30 

3ª 3414 DEPED/G Fundamentos da Educação III 102 20 

3ª 3420 DEPED/G Políticas e Gestão da Educação Básica 170 50 

3ª 3416 DEPED/G Prática de Ensino de Ciências 85 30 

3ª 3417 DEPED/G Prática de Ensino de Geografia 85 30 

3ª 3415 DEPED/G Prática de Ensino de Matemática 85 30 

3ª 3418 DEPED/G Práticas de Ensino de História 85 30 

4ª 3423 DEPED/G Fundamentos da Educação IV 170 50 

4ª 3425 DEPED/G Prática de Ensino de Educação Especial e Inclusiva II 170 60 

 Total de Carga Horária de PCC (Hora/aula)  480 

Total de Carga Horária de PCC (Horas)  400 

Fonte: Resolução Nº 1-CEPE/UNICENTRO, de 17 de janeiro de 2018 (UNICENTRO, 2018a). 

 

As disciplinas que articulam a prática como componente curricular estão previstas 

através da Resolução nº 6-CEPE/UNICENTRO, de 16 de abril de 2018 (UNICENTRO, 

2018b), e devem estar em consonância com os PPCs. Conforme o Art. 2º, “[...] tem por 

objetivo articular os conhecimentos, saberes e experiências vivenciados pelos estudantes em 

diferentes momentos do curso, de maneira a aprofundar a compreensão da prática educativa 

em contextos distintos” (UNICENTRO, 2018b). Em seu Art. 3º, apresenta a sua carga 

horária mínima obrigatória de 400 horas-relógio, e através do parágrafo único, esclarece: 

 

A Prática como Componente Curricular constitui carga horária distinta e não deve 

se confundir com o Estágio Supervisionado obrigatório, sem prejuízo da intrínseca 

articulação desses momentos formativos para a construção da identidade do 

professor como educador (UNICENTRO, 2018b). 

 

É possível notar diferenças entre os currículos de 2009 e 2018, tendo em vista as 

mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2015. A disciplina do currículo de 2009, 

Introdução à Pedagogia: Organização do Trabalho Pedagógico, que possuía carga horária 

de 68h, em 2018 passou a intitular-se Organização do Trabalho Pedagógico, com 102h, 

sendo 80h de carga horária teórica ou teórico-prática e 22h de carga horária de extensão, de 

natureza prática. Em relação à ementa da disciplina, há alterações significativas e, para 

proporcionar uma melhor visão, elaboramos o quadro 3.1, estabelecendo um comparativo. 
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Quadro 3.1 – Comparativo das disciplinas de Organização do Trabalho pedagógico 

(2009/2018) 
2009 - Introdução à Pedagogia: Organização 

do Trabalho Pedagógico 

 2018 - Organização do Trabalho Pedagógico 

Estudo sobre a natureza epistemológica da 

Pedagogia. A Formação do pedagogo, a 

organização do trabalho pedagógico e as 

possibilidades de atuação profissional em 

espaços não escolares. 

A organização do trabalho pedagógico na 

Educação Básica: gestão e docência e as 

diversas funções do trabalho pedagógico e dos 

processos educativos em contextos diversos. 

Organização do espaço e do tempo escolar. 

Preparação e execução de Atividade 

Extensionista, a partir dos conteúdos da 

disciplina. 
Fonte: Matrizes curriculares do Curso de Pedagogia da UNICENTRO (2009). 

  

Percebe-se que as duas ementas apresentam a formação para a organização do 

trabalho pedagógico. Em 2018, acrescenta-se a atuação em contextos diversos, também a 

preparação para atividade extensionista.  

A disciplina de Fundamentos da Gestão Educacional, com 102h, foi acrescentada ao 

currículo, com a seguinte ementa:  

 

Construção histórica da gestão e organização dos seus princípios democráticos na 

escola por meio da elaboração coletiva do PPP pelas instâncias colegiadas: 

Conselho escolar, APMF, Grêmio Estudantil. Organização de espaços e processos 

de participação na gestão democrática dentro e fora da escola: Conselho Tutelar, 

Secretarias de Educação, sistema de cumprimento de medidas socioeducativas 

para crianças e adolescentes e outros setores e contextos que apresentem 

articulação educacional. Gestão das práticas de ensino e dos processos de 

aprendizagem em seus contextos organizativos: currículo, planejamento, 

avaliação, gestão de projetos educacionais, avaliações externas para a educação 

básica e a gestão financeira. Concepção da Pedagogia Social como fundamento 

teórico-prático às intervenções pedagógicas e gestão sócio educacional em 

contextos não escolares (UNICENTRO, 2018b). 

 

Salienta-se que nesta disciplina não há carga horária de extensão, de natureza prática. 

Ela apresenta, em sua ementa, os saberes relacionados aos princípios da Gestão Educacional, 

também elenca as instâncias colegiadas, como a gestão democrática na escola e fora dela, 

sua relação com os currículos e intervenções pedagógicas e gestão socioeducacional.  

A disciplina de Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento da Educação 

Básica, com carga horária de 136h em 2009, no currículo de 2018 aparece como Políticas e 

Gestão da Educação Básica, com uma carga horária de 170h, sendo 100h de carga horária 

teórica ou teórico-prática e 70 horas como carga horária de extensão, de natureza prática. 

Em relação às ementas, segue o quadro 3.2. 
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Quadro 3.2 – Comparativo das disciplinas de Políticas Educacionais da Educação Básica 

(2009/2018)  

2009 - Políticas Educacionais, Organização e 

Funcionamento da Educação Básica 

 

2018 - Políticas e Gestão da Educação Básica 

Transformações do capitalismo no século XX 

e impactos sobre o padrão de intervenção do 

Estado: processos de elaboração e 

implementação das políticas públicas e da 

legislação educacional vigente no Brasil. 

Intervenção do Estado nos processos de 

elaboração e implementação das políticas 

públicas e da legislação educacional no Brasil 

e no Paraná. Gestão e Financiamento da 

Educação Básica. Planejamento, 

acompanhamento e avaliação do sistema 

educacional brasileiro. Preparação e execução 

de Atividade Extensionista, a partir dos 

conteúdos da disciplina. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das Matrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia da UNICENTRO 

(2009). 

 

 Em relação à disciplina atualmente intitulada Estágio Supervisionado em Gestão nas 

Instituições Escolares e Não Escolares, sua carga horária foi diminuída, pois, em 2009, a 

disciplina apresentava 136h, e no currículo de 2018, 102h, sendo 80h de carga horária teórica 

ou teórico-prática e 22h de carga horária de extensão, de natureza prática. Abaixo, o quadro 

3 traz um comparativo entre as ementas das disciplinas. 

Quadro 3.3 – Comparativo das disciplinas de Estágio Supervisionado em Gestão Escolar e 

não escolar (2009/2018)  

2009 - Estágio Supervisionado em Gestão nas 

Instituições Escolares e Não Escolares 

 2018 - Estágio Supervisionado em Gestão 

Escolar e Não Escolar 

Observação, organização e planejamento de 

processos educativos em diferentes situações 

institucionais escolares e não escolares. 

Análise das práticas de Gestão escolar na 

Educação Básica. O processo de construção da 

gestão pedagógica em espaços não escolares e 

suas possibilidades de execução. 

Planejamento, execução e avaliação de 

atividades para a articulação do PPP escolar. 

Planejamento, execução e avaliação de 

atividades que promovem os planos de ação 

para o contexto escolar e não escolar. 

Preparação e execução de Atividade 

Extensionista, a partir dos conteúdos da 

disciplina. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das Matrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia da UNICENTRO 

(2009).  

 

Nota-se que, a partir da Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014) e da Resolução nº2/2015 

(BRASIL, 2015), que instituíram a participação da extensão na ação de integralização 

curricular nos cursos de graduação, o currículo foi alterado e, nas disciplinas elencadas que 

trazem na sua formação os conteúdos de Gestão da Educação, em suas ementas foram 
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adicionadas Preparação e execução de Atividade Extensionista, a partir dos conteúdos da 

disciplina. Entende-se por Atividade Extensionista a interação entre a Universidade e a 

comunidade na qual está inserida. Segundo o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2012, p. 28),  

 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre 

Universidade e outros setores da sociedade. 

 

Nos últimos anos, através da estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2014) e com a Resolução nº 02/2015 (BRASIL, 2015), reafirmando que 10% do total de 

créditos curriculares de formação acadêmica sejam realizados em programas e projetos de 

Extensão Universitária, fica estabelecida a extensão na ação de integralização curricular nos 

cursos de graduação. 

3.4 NORMATIZAÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA UNICENTRO - IRATI 

O curso de Pedagogia em Irati11 iniciou no ano de 1974, por meio do Decreto Federal 

n° 74.525 de 10 de agosto de 1974, publicado no D.O.U. n° 175, em 11 de outubro de 1974, 

autorizando o funcionamento do curso de Pedagogia-Licenciatura Plena, com Habilitações 

em Administração Escolar e em Orientação Educacional e, posteriormente, tendo 

reconhecimento pelo Decreto n° 82.823 de 11/12/1978 e Parecer n° 6698 de 06/10/1978. Em 

18 de setembro de 1989 foi aprovado o projeto de Lei de Criação da Estadualização pela 

Constituinte, criando, assim, a UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

incorporando-se à Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati à Faculdade Estadual 

de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava. 

Diante de todo o processo histórico, o curso passou por reformulações que estão 

abordadas a partir da Resolução nº 075/2006-COU/UNICENTRO (UNICENTRO, 2006b), 

que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia da UNICENTRO, 

Campus Universitário de Irati, considerando a Resolução n° 1 - CNE/CP, de 15 de maio de 

2006 (BRASIL, 2006b), do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno, que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. A 

carga horária do curso, segundo estas reformulações, passou a ser de 3.438 horas e período 

 
11 Material fornecido pelo DIAP: Campus Irati - Histórico do Departamento de Licenciatura em Pedagogia 

Habilitações – Orientação Educacional e Administração Escolar (DEMPE/DEDUC). 
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de integralização de, no mínimo, quatro e, no máximo, sete anos, oferecido em período 

matutino e noturno, com quarenta vagas anuais para cada período.  

O Curso forma profissionais da educação para atuar na docência da Educação 

Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos Cursos de Ensino Médio, na 

Modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional e da Gestão Educacional, bem 

como na produção e difusão do conhecimento em educação. O seu documento norteador 

apresenta sete objetivos e dezesseis competências e habilidades, conforme o quadro 3.4, a 

seguir. 

Quadro 3.4 – Apresentação dos objetivos e do Curso de Pedagogia – UNICENTRO/I  
 

 

 

 

 

Objetivos 

Formar profissionais da educação para atuar na docência da Educação Infantil, nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, nos Cursos do Ensino Médio na 

Modalidade Normal, em Cursos de Educação Profissional e da Gestão 

Educacional bem como na produção e disseminação do conhecimento em 

educação. 

Desenvolver habilidade de ação-reflexão-ação sobre os espaços organizacionais 

da escola, garantindo um nível de formação pedagógica e interdisciplinar capaz de 

superar a fragmentação do trabalho determinado historicamente.  

Fortalecer a formação teórico-prática, articulando as atividades de ensino com a 

pesquisa e a extensão. 

Favorecer condições para a compreensão da totalidade do trabalho pedagógico. 

Possibilitar a iniciação dos processos de pesquisas educacionais. 

Propiciar o domínio dos fundamentos científicos, culturais e críticos reflexivos 

capazes de embasar uma sólida formação ao educador. 

Oportunizar os acadêmicos a participação em atividades de caráter educativo nas 

comunidades, visando a melhoria do nível sociocultural das mesmas e uma melhor 

compreensão desta realidade.  

Fonte: Organizado pela autora a partir do PPC (UNICENTRO, 2006b).  

 

Assim, o Curso de Pedagogia – UNICENTRO/I, dentro dos seus objetivos, além da 

formação para a docência, apresenta a formação para atuar na Gestão Educacional.  

  A fim de conhecer a distribuição das disciplinas, foram consultadas as grades 

curriculares referentes aos anos de 2006 e 2009. As disciplinas destacadas são as que 

apresentam, em suas ementas, aproximação com o objeto de pesquisa: Pedagogo/Gestor.  A 

tabela 3.5, na página seguinte, traz a organização dos currículos.  
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Tabela 3.5 - Curso: Pedagogia (580/I - Manhã e Noite - Cur. 01) – Resolução nº 075/2006-

COU/UNICENTRO 

 SÉRIES/SEMESTRES C/H Anual 

DISCIPLINAS 1ª 2ª 3ª 4
ª 

Te
ó 

Pr
á 

Total 

   1º 2º 1
º 

2º    

Didática 2    x  68 

Filosofia da Educação I 2    x  68 

Fundamentos da Educação Infantil 3    x x 102 

História da Educação 3    x  102 

Leitura e Produção de Texto 2    x  68 

Linguagem e Alfabetização 2    x  68 

Literatura Infanto-Juvenil 2    x  68 

Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação I 2    x  68 

Política Educacional – Ensino Fundamental 3    x  102 

Psicologia da Educação I 2    x  68 

Filosofia da Educação II  2   x  68 

Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação II  2   x  68 

Psicologia da Educação II - Desenvolvimento e Aprendizagem  2   x  68 

Sociologia Geral  2   x  68 

Teoria e Metodologia da Alfabetização*  3   x x 102 

Teoria e Metodologia do Ensino da História e Geografia *  3   x x 102 

Teoria e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa *  3   x x 102 

Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática *  3   x x 102 

Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências *  3   x x 102 

Escola, Currículo e Avaliação   2  x  68 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil   4   x x 68 

Estágio Supervisionado nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental    4  x x 68 

Fundamentos da Educação Especial   2  x  68 

Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS   3  x x 102 

Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação III   2  x  68 

Pressupostos Teórico-Práticos da Gestão Educacional *   3  x x 102 

Sociologia da Educação   2  x  68 

Teoria e Metodologia do Ensino da Arte *   2  x x 68 

Teoria e Metodologia da Educação Física *   2  x x 68 

Tópicos Especiais I   2  x  68 

Comunicação, Educação e Tecnologia    2 x  68 

Educação Inclusiva    2 x  68 

Estágio Supervisionado em Gestão Educacional     4 x x 68 

Estágio Supervisionado nas Matérias Pedagógicas do Ensino Médio    4  x x 68 

Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos    2 x  68 

Organização do Trabalho Pedagógico na Gestão Educacional    3 x  102 

Seminários de Pesquisa Pedagógica    2 x  68 

Tópicos Especiais II    2 x  68 

SUBTOTAL 23 23 24 1
7 

  2958 

Atividades Complementares       160 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil       75 

Estágio Supervisionado nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental       75 

Estágio Supervisionado nas Matérias Pedagógicas do Ensino Médio       75 

Estágio Supervisionado em Gestão Educacional       95 

TOTAL       3438 

(*) Carga horária das disciplinas que compõem a Prática de Ensino: 748 h. 

Fonte: Resolução nº 075/2006-COU/UNICENTRO (UNICENTRO, 2006b). 
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O documento mostra que são ofertadas, na 1ª série, dez disciplinas, sendo uma delas 

a que se aproxima da gestão educacional: Política Educacional – Ensino Fundamental. Na 

2ª série são ofertadas nove disciplinas; porém, nenhuma delas apresenta aproximações com 

a gestão escolar. Dando sequência, na 3ª série constatamos que também são ofertadas onze 

disciplinas, e uma delas se aproxima da gestão: Pressupostos Teórico-Práticos da Gestão 

Educacional. Na 4ª série são ofertadas oito disciplinas, e duas delas aproximam-se com a 

temática pesquisada: Organização do Trabalho Pedagógico na Gestão Educacional e 

Estágio Supervisionado em Gestão Educacional. No quadro 3.5, a seguir, estão apresentadas 

as ementas das disciplinas. 

Quadro 3.5 – Ementas das disciplinas do Curso de Pedagogia – Campus Irati que se 

aproximam do objeto de estudo 

EMENTAS SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 075/2006-COU/UNICENTRO 

Política Educacional – 

Ensino Fundamental 

Investigação da organização e do funcionamento escolar. 

Análise da Educação Básica no contexto da sociedade 

brasileira. Estudo dos fundamentos teóricos que norteiam a 

estrutura do sistema educacional brasileiro. Pressupostos e 

metas das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

As políticas e a legislação na Educação Básica no País, 

Estado e no Município.  

Pressupostos Teóricos 

Práticos da Gestão 

Educacional 

A gestão da escola enquanto prática social, política e 

pedagógica. A gestão da escola no sistema educacional 

brasileira. A gestão escolar em suas particularidades – 

funções, liderança, organização, poder e autonomia. Gestão 

e coordenação de processos educativos. A coordenação 

pedagógica na escola de educação básica. A abordagem 

participativa na gestão escolar. 

Organização do 

Trabalho Pedagógico na 

Gestão Educacional 

Estrutura, cultura e organização escolar; a escola como 

organização. A construção da proposta pedagógica como 

resultado da reflexão e ação coletiva da comunidade escolar. 

Projeto político-pedagógico e a construção da cidadania. A 

pedagogia de projetos. Projetos pedagógicos fora da 

organização escolar.  

Estágio Supervisionado 

em Gestão Educacional 

A escola em suas diferentes dimensões e setores de 

funcionamento. A relação escola-comunidade. O 

planejamento em educação e a articulação entre os 

componentes que o executam. O projeto de estágio: 

características, implantação e avaliação. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Resolução nº 075/2006-COU/UNICENTRO (UNICENTRO, 2006b). 

  

Observando as ementas, podemos constatar que o curso apresenta, em sua formação, 

conteúdos que tratam da Política Educacional e dos fundamentos teóricos que norteiam a 
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estrutura do sistema educacional brasileiro. Também apresenta a organização do trabalho 

pedagógico e sua relação com a prática.  

Podemos destacar que houve alterações no PPC do Curso a partir dessa data, sendo 

através da Resolução nº 40-COU/UNICENTRO, de 9 de março de 2009 (UNICENTRO, 

2009b), que aprovou as diretrizes para a realização de estágio não obrigatório. A Resolução 

nº 128-COU/UNICENTRO, de 21 de dezembro de 2012, versa sobre a oferta de até 20% da 

carga horária total do curso na modalidade a distância. A Resolução nº 11-

CEPE/UNICENTRO, de 7 de janeiro de 2015 (UNICENTRO, 2015b), alterou a ementa de 

disciplinas constantes no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia da 

UNICENTRO, Campus de Irati, sendo a disciplina de Sociologia da Educação e Teoria e 

Metodologia do Ensino de Ciências. A disciplina de Educação e Diversidade Cultural 

também foi adicionada à Matriz Curricular de 2009. 

Destaca-se que, a partir de 2006, não houve mudanças na nomenclatura das 

disciplinas pesquisadas, também não houve alterações em suas ementas no que se refere às 

disciplinas selecionadas. Para constatação, segue a matriz curricular do ano de 2009 em que, 

a partir desta data, o Curso somente foi ofertado no período da noite. 

Tabela 3.6 - Curso: Pedagogia (580/I - Noite - Cur. 2009) 
 SÉRIES/SEMESTRES  

CÓD. DEPTOS. DISCIPLINAS 1ª 2ª 3ª 4ª C/H 

1º 2º 1º 2

º 

T P Total 

0545/I DEPED/I Didática 2      x  68 

0969/I DEHIS/I Filosofia da Educação I 2      x  68 

0970/I DEPED/I Fundamentos da Educação Infantil 3      x x 102 

0915/I DEPED/I História da Educação 3      x  102 

0916/I DELET/I Leitura e Produção de Texto 2      x  68 

0971/I DEPED/I Linguagem e Alfabetização 2      x  68 

0972/I DELET/I Literatura Infanto-Juvenil 2      x  68 

0973/I DEPED/I Metodologia da Pesquisa em Ciências da 

Educação I 

2      x  68 

0918/I DEPED/I Política Educacional – Ensino Fundamental 3      x  102 

0919/I DEPSI/I Psicologia da Educação I 2      x  68 

0974/I DEHIS/I Filosofia da Educação II  2     x  68 

0975/I DEPED/I Metodologia da Pesquisa em Ciências da 

Educação II 

 2     x  68 

0976/I DEPSI/I Psicologia da Educação II - Desenvolvimento e 
Aprendizagem 

 2     x  68 

0977/I DEHIS/I Sociologia Geral  2     x  68 

0921/I DEPED/I Teoria e Metodologia da Alfabetização*  3     x x 102 

0978/I DEPED/I Teoria e Metodologia do Ensino da História e 

Geografia * 

 3     x x 102 

0979/I DEPED/I Teoria e Metodologia do Ensino da Língua 

Portuguesa * 

 3     x x 102 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

 SÉRIES/SEMESTRES  

CÓD. DEPTOS. DISCIPLINAS 1ª 2ª 3ª 4ª C/H 

1º 2º 1º 2

º 

T P Total 

0980/I DEPED/I Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática 

* 

 3     x x 102 

0981/I DEPED/I Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências *  3     x x 102 

0982/I DEPED/I Escola, Currículo e Avaliação   2   x  68 

0983/I DEPED/I Estágio Supervisionado em Educação Infantil **   4    x x 68 

0984/I DEPED/I Estágio Supervisionado nas Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental ** 

   4   x x 68 

0985/I DEPED/I Fundamentos da Educação Especial   2   x  68 

0986/I DEPED/I Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)   3   x x 102 

0987/I DEPED/I Metodologia da Pesquisa em Ciências da 

Educação III 

  2   x  68 

0988/I DEPED/I Pressupostos Teórico-Práticos da Gestão 

Educacional * 

  3   x x 102 

0989/I DEHIS/I Sociologia da Educação   2   x  68 

0990/I DEPED/I Teoria e Metodologia do Ensino da Arte *   2   x x 68 

1160/I DEDUF/I Teoria e Metodologia da Educação Física *   2   x x 68 

0992/I DEPED/I Tópicos Especiais I   2   x  68 

0993/I DEMAT/I Comunicação, Educação e Tecnologia     2 x  68 

1161/I DEPED/I Educação e Diversidade Cultural     2 x  68 

0994/I DEPED/I Educação Inclusiva     2 x  68 

0995/I DEPED/I Estágio Supervisionado em Gestão 
Educacional ** 

     4 x x 68 

0996/I DEPED/I Estágio Supervisionado nas Matérias 
Pedagógicas do En- sino Médio ** 

    4  x x 68 

0997/I DEPED/I Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos     2 x  68 

0998/I DEPED/I Organização do Trabalho Pedagógico na Gestão 
Educaci- onal 

    3 x  102 

0999/

I 

DEPED/I Seminários de Pesquisa Pedagógica     2 x  68 

1000/

I 

DEPED/I Tópicos Especiais II     2 x  68 

 SUBTOTAL (horas-aula) 23 23 24 19  3026 

SUBTOTAL (horas)      2521 

Atividades Complementares (horas)      160 

Atividades Didático-Pedagógicas (horas)      105 

Atividades de Intervenção Sócio-Educacional (horas)      20 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil ** 

(horas) 

  X    95 

Estágio Sup. nas Séries Iniciais do Ens. Fundamental 
** (horas) 

   x   95 

Estágio Sup. nas Matérias Pedagógicas do Ens. Médio 
** (horas) 

   x   95 

Estágio Supervisionado em Gestão Educacional ** 

(horas) 

    x  115 

Prática de Pesquisa (horas)      80 

TOTAL (horas)      3286 

(*) Carga horária das disciplinas que compõem a Prática de Ensino: 623 h 

(**) Carga horária das disciplinas que compõem o Estágio Supervisionado: 626 h  

Início: 2009 Integralização: mínima - 4 anos / máxima - 7 anos 

Fonte: UNICENTRO (2009c).  
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Compreende-se, diante do detalhamento das informações, que os Cursos de 

Pedagogia em ambos os campi estão cumprindo com o que determinam os documentos 

oficiais que norteiam a formação inicial de professores. Enfatiza-se que o objetivo da 

pesquisa não é estabelecer um comparativo entre os campi, mas apresentar, através das 

matrizes curriculares, como estão dispostas as disciplinas, observando como acontece o 

processo de formação do profissional pedagogo/gestor, seus principais determinantes, assim 

como os encaminhamentos pretendidos nas disciplinas específicas da área.  

O contexto demandou a construção de um panorama dos currículos com o propósito 

de demonstrar a distribuição das disciplinas. Foram destacadas as disciplinas que se referem 

ao trabalho pedagógico do gestor e à gestão da educação. Pode-se constatar que as matrizes 

curriculares dão os componentes necessários para que aconteça uma formação pautada nos 

princípios legais e epistemológicos.  

A análise curricular torna-se importante para compreender a perspectiva de formação 

e estabelecer as relações com as respostas dos agentes da pesquisa sobre os conhecimentos 

oferecidos nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia UNICENTRO - campi Guarapuava e 

Irati.  
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4 CONTEXTUALIZANDO A PRÁTICA: PERCEPÇÃO DE PROFESSORES 

FORMADORES 

Neste capítulo está a análise de como a política está sendo recebida, interpretada e 

posta em prática pelos agentes envolvidos. Considera-se importante para este estudo, como 

mencionado no capítulo anterior, os participantes desta pesquisa, professores que ministram, 

em Guarapuava, as seguintes disciplinas: Organização do Trabalho Pedagógico, 

Fundamentos da Gestão Educacional, Políticas e Gestão da Educação Básica, e Estágio 

Supervisionado em Gestão Escolar e não Escolar. Também os que atuam em Irati, com as 

disciplinas de: Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, Pressupostos Teórico-

Práticos da Gestão Educacional, Política Educacional – Ensino Fundamental, e 

Organização do Trabalho Pedagógico na Gestão Educacional. Ainda participaram da 

pesquisa o/a Presidente do Núcleo Estruturante (NDE12) de ambos os campi, totalizando 10 

sujeitos da pesquisa, que foram entrevistados conforme o roteiro previsto e aprovado no 

projeto desta investigação (Apêndice A). 

Primeiramente foi realizado um contato inicial com os chefes dos departamentos de 

Pedagogia dos campi Guarapuava e Irati, para a indicação dos profissionais que ministram 

as disciplinas pesquisadas. Esta comunicação foi necessária para o fornecimento de dados 

pessoais (e-mail e número de telefone), pois devido ao contexto da COVID 19, foi 

impossível o contato presencial. Após a indicação e contato com os participantes da 

pesquisa, de maneira clara, foram apresentados o tema, o objetivo do estudo, e a 

possibilidade da realização das entrevistas através de aplicativos. Foram apresentados o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e o roteiro da entrevista. As 

entrevistas ocorreram entre os meses de abril e julho de 2020, sendo realizadas pelos 

aplicativos de escolha dos participantes: Skype, Hangouts e Whatsapp. As entrevistas foram 

gravadas, posteriormente transcritas e analisadas de acordo com os objetivos deste estudo. 

Considerando a questão ética da pesquisa, os sujeitos foram identificados com nomes 

fictícios a fim de preservar a identidade dos participantes, sendo eles nomeados da seguinte 

forma: Ana, Jéssica, Cristiane, Andréia, Paula, Simone, Larissa, Andressa, Lorena e Denise.  

 
 

  O NDE é um órgão consultivo e propositivo do Departamento Pedagógico, com atribuições acadêmicas de 

acompanhar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), propondo reformulações e atualizações (UNICENTRO, 

2014). 
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Deste modo, seguimos a análise do contexto da prática investigando as respostas e 

identificando como o conteúdo da formação inicial trata do encaminhamento para o trabalho 

com a gestão da escola. A organização e análise deste capítulo foi organizada por campus e 

disciplinas selecionadas; ou seja, primeiramente apresenta-se uma análise das disciplinas do 

campus de Guarapuava e, na sequência, do campus de Irati. A organização por disciplina 

justifica-se pelo fato de que os dois campi possuem nomenclaturas e ementas diferentes.  

4.1 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE GUARAPUAVA 

Como já vimos no quadro 3.5 do capítulo anterior, há divisões em que se trabalham 

as disciplinas que nos propomos a investigar, e para melhor organização, segue-se uma 

linearidade por séries. Primeiramente está disposta a análise das disciplinas e, 

posteriormente, a posição do represente do NDE, considerando que o seu questionário possui 

6 perguntas, conforme apêndice B.  

Quadro 4.1 – Organização dos participantes e disciplinas referentes ao Campus de 

Guarapuava  

Participantes  Disciplinas   Série 

Ana Organização do Trabalho Pedagógico 1º 

Jéssica Fundamentos da Gestão Educacional 2º 

Cristiane Políticas e Gestão da Educação 3º 

Andréia Estágio Supervisionado em Gestão Escolar e não escolar 4º 

 Fonte: Organizado pela autora.  

 

A primeira questão refere-se ao tempo de ingresso na universidade e que ministra a 

disciplina, conforme o roteiro de entrevista (Anexo 1). Essa questão justifica-se 

principalmente pela busca de profissionais que tenham participado da reformulação do PPC. 

Em outras palavras, buscou-se a contribuição através das experiências vivenciadas dentro do 

curso a partir das resoluções de 2006 e 2015. As respostas para a primeira questão estão 

dispostas no quadro 4.2, na página seguinte.  
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Quadro 4.2 – Respostas dos professores em relação à primeira pergunta do questionário  

1 – Relate quanto tempo atua na Universidade e quanto tempo ministra a disciplina 

Participantes Disciplina 
Tempo de 

Universidade 

Tempo que ministra 

a disciplina 

Ana Organização do Trabalho 

Pedagógico 
30 anos “15 na área da 

gestão” 

Jéssica Fundamentos da Gestão 

Educacional 
40 anos Não especificou 

Cristiane 

Políticas e Gestão da Educação 20 anos 

“20 anos que eu 

trabalho nessas duas 

áreas de 

conhecimento”. 

Andréia Estágio Supervisionado em 

Gestão Escolar e não escolar 
7 anos “2 anos”  

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Em relação à segunda questão, que se refere à participação dos professores na 

elaboração do PPC do curso, os quatro professores relataram que participaram. Três dos que 

participaram consideram que deram contribuições significativas no momento da 

reformulação. Apenas Andréia relatou: “Não participei, assim, com grande efetividade no 

PPC” (Andréia).  

Com relação às contribuições da disciplina que ministram para a formação do 

pedagogo gestor, cada participante fez suas colocações. Entretanto, de modo geral, é possível 

constatar que, dentro da formação inicial, as disciplinas dialogam entre si, contribuindo de 

maneira positiva na formação do pedagogo gestor.  

Em relação à disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico, ministrada no 

primeiro ano, a participante Ana faz algumas colocações:  

 

[...] as contribuições, para mim, perpassam a prática pedagógica do professor.  

Essa é uma das principais funções. O professor precisa gestar o seu processo de 

ensino contemplando o processo de aprendizagem. [...] essa gestão da prática 

pedagógica, do trabalho pedagógico, elas têm essa função de nos fazer 

pensar, pensar muito. Então, o pedagogo, para mim, é fundamental que ele seja 

um gestor, eu não vejo o pedagogo como um professor que não seja um gestor, 

não consigo perceber essa coisa desarticulada do pedagogo, essa possibilidade da 

gestão do processo educativo [desarticulada] da gestão educacional (Ana). 

 

A participante Jéssica afirma que a disciplina que ministra na série do curso é uma 

continuidade da disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico.  

 

       A disciplina de Fundamentos da Gestão, ela só tem o nome, mas ela dá 

continuidade da disciplina de OTP. Então, a base da ementa é ver como a escola 
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se organiza e quais são as instâncias que coordenam o trabalho dentro da escola. 

O Conselho Nacional, conselho estadual, enfim, as políticas educacionais para ver 

a questão do sistema e o PPP da escola (Jéssica). 

 

Conforme o que está disposto na ementa da disciplina de Fundamentos da Gestão, 

além desta organização há uma Construção histórica da gestão. Dando sequência, o 

participante que ministra a disciplina de Políticas e Gestão da Educação Básica afirma:  

 

       [...] ela tem um papel extremamente importante para aqueles que estão no processo 

de formação. Eu vejo por dois motivos: primeiro porque a disciplina tenta colocar 

pro aluno, uma visão macro da coisa, porque o aluno chega as nossas mãos, 

entendendo com que a gente trate de políticas, mas em particular, de gestão 

educacional muito voltado para a escola. [...] A questão da escola, ela vem 

sistematizando, mas principalmente quando chega mais ao menos a 170 horas, 

chega por volta de umas 60 horas, mais ou menos, que é uma carga elevada, a 

gente começa a direcionar mais toda essa discussão que é macro para a escola. 

[...]. Então a disciplina ajuda a fazer essa leitura, macro e micro; eu acho, que com 

5 horas semanais, 170 horas por semana, a gente tenta dar conta. Os limites sempre 

vão ficar, eu acho que, de certa forma, é mais ou menos isso que a disciplina 

contribui (Cristiane). 

 

Em relação à visão macro e micro, como salienta a participante Cristiane, a autora 

Vieira (2007, p. 63), descreve a gestão educacional versus gestão escolar: “assim, é lícito 

afirmar que a gestão educacional situa-se na esfera macro, ao passo que a gestão escolar 

localiza-se na esfera micro”.  

Em relação à disciplina de Estágio Supervisionado em Gestão Escolar e Não escolar, 

a participante Andréia traz seu posicionamento: 

 

Em termos teóricos, na forma como ela está organizada e os objetivos, conteúdo 

programático, ela contribui, sim. Ela forma, ela dá possibilidades para que o 

pedagogo entenda o que é a gestão da escola. Na constituição da disciplina, ela 

atende perfeitamente aquilo que se espera que um pedagogo tenha na escola. No 

entanto, quando você vai para o Estágio, para o Estágio Supervisionado e 

intervenção, nós percebemos que lá, na escola, nós não temos o espaço para 

formação para o pedagogo, porque nem toda escola, ou nem todo gestor, nem todo 

pedagogo, no momento do contato com a escola, nesse momento de formação no 

espaço da formação básica, não [está] aberto um espaço para que o pedagogo 

acompanhe o gestor. Acompanhe, por exemplo uma reunião de professores, uma 

conversa com os pais, quando é uma coisa mais aberta. Nesse sentido, que se 

permite participar, num conselho de classe, os alunos não têm a oportunidade, 

acabam oferecendo oficinas! Quase que em forma de palestras para que essa carga 

horária seja cumprida. Mas o efetivo trabalho do gestor, nós não conseguimos 

fazer com que a escola atenda a nossa necessidade formativa, essa formação inicial 

docente. E aí não é uma falha do curso, é uma falha do outro lado, onde esse 

pedagogo vai trabalhar amanhã ou depois, mas que ele não tenha uma formação, 

uma formação... A escola não dá essa oportunidade para a formação, a coisa 

prática do dia a dia, da rotina, do que é o gestor, do que é o pedagogo. Todo o 

trabalho, ali, é professor, é pedagogo; gestor, esse aspecto da formação na 

disciplina, a gente não consegue alcançar (Andréia). 

 

Com este posicionamento, percebe-se que a participante afirma que os conteúdos da 
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disciplina são contemplados na formação, mas destaca que ainda há alguns desafios a serem 

enfrentados no campo do estágio. Nóvoa (2017, p. 1123) faz um posicionamento em relação 

a esse assunto, destacando: 

 

Menciona-se frequentemente, e bem, a necessidade de uma maior ligação entre as 

universidades e as escolas. Mas falta por vezes um terceiro vértice, os professores. 

Claro que há professores nas escolas, mas nem sempre se reconhece devidamente 

o seu papel e a sua função formadora. Assim, apesar de presentes, acabam por 

estar ausentes, o que impede uma ligação forte entre profissionais e licenciandos 

(futuros profissionais). 

 

O autor aponta que há, também, um desafio a ser enfrentado na escola, evidenciando 

que, muitas vezes, os professores não reconhecem o seu papel formador, deixando de criar 

um elo e contribuir com os futuros profissionais.  

Dando sequência às questões, a seguir estão apresentados os posicionamentos dos 

docentes referente às considerações da articulação na formação do pedagogo entre docência 

e a gestão da educação e da escola, disposta na questão 5. 

 

[...] não existe como eu separar da gestão do trabalho pedagógico, não tem, não 

tem como eu fazer uma gestão sem o trabalho pedagógico. Então, não há como 

separar essas duas coisas: elas caminham juntas, elas se complementam. Elas são 

distintas? São, mas não são diferentes. Elas não são contrapostas, não tem como 

não articular. Nós estamos o tempo todo percebendo o contexto da gestão (Ana). 

 

Sim, ela depende. Então, o que nós temos que entender é que essa formação que a 

gente está propondo, é a formação do pedagogo unitário. O que é um pedagogo 

unitário? É aquele que ele não só planeja, mas executa. Então, não há essa divisão 

do trabalho dentro da escola, como havia no momento quando tinha as 

habilitações. Eu fui supervisora da escola durante 24 anos e a minha tarefa era 

planejar o que o professor ia executar. Agora, a gestão, ela faz a mediação entre o 

professor e os alunos, entre o professor e o diretor, e principalmente, ela caminha 

junto com o diretor, que o professor planeja, mas tem a mediação do pedagogo 

junto. E aí a gente vê muita diferença, sabe... porque não fica restrito somente ao 

professor executar, mas o professor também planejar (Jéssica). 

 

[..] nós não entendemos que gestão é apenas o gabinete do diretor da escola. 

Quando eu falo em gestão, eu estou falando de participação coletiva, estou falando 

de enfrentar os problemas juntamente com a escola. Estou falando de trazer a 

comunidade pra cá, pra dentro da escola. Se eu estuo falando desse profissional 

da educação, que assume a escola não por uma visão romantizada, eu não gosto 

muito dessa expressão ‘nós temos uma missão, né?’ Eu acho que foge, nós não 

temos missão nenhuma. Eu sempre tento trocar a palavra missão por 

profissionalismo. [...] Quando eu falo em gestão, eu não posso ter uma visão curta, 

eu tenho que ter uma visão muito mais larga do que significa o processo de gestão 

educacional (Cristiane). 

 

Nas minhas disciplinas tem, tem sim, claro que tem. [...] Não é que eu faça, ela 

existe. Então, eu tento mostrar qual é a relação entre a gestão da escola, e o trabalho 

do professor, e o que esse professor, o que esse gestor [que] cuida da escola, não 

é algo à parte da docência, não é algo à parte daquilo que deve acontecer na escola, 

né? Que uma boa gestão, que o trabalho do professor seja o melhor possível. Então, 

a gestão existe para que tenha um bom trabalho na sala de aula, certo? Não é algo 
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à parte do que se faz na gestão, do que se faz na sala de aula, tudo como ocorre 

dentro de uma escola, para que o trabalho do professor, em uma sala de aula, 

aconteça da melhor forma possível (Andréia). 

 

Percebe-se, diante das respostas apresentadas nesta questão, que a docência, gestão 

da educação e da escola são componentes que estão vinculados, pois todos os professores, 

de maneira afirmativa, constatam que há envolvimento; ou seja, que a gestão está para a 

docência.   

Em relação à pergunta de nº 6, a respeito da identidade profissional, consideramos 

no sentido de que as experiências que os alunos vão adquirindo no decorrer do curso 

constituem-se em novos conhecimentos, orientando a prática docente. Em outras palavras, 

as experiências vão construindo uma identidade profissional. Portanto, considera-se o 

pensamento de Bourdieu (2009, p. 90): 

 

[...] O habitus produz as práticas individuais e coletivas, [...] garante presença de 

experiências passadas que, depositadas em cada organismo, sob formas de 

esquemas de percepção, de pensamento, de ação, tendem, a garantir a 

conformidade das práticas e sua constância ao longo do tempo.  

 

Assim, pode-se compreender como ocorre essa formação docente na qual considera 

as práticas individuais e coletivas, contribuindo para a formação da identidade. Garcia (2010, 

P. 20), afirma que “é preciso entender o conceito de identidade docente como uma realidade 

que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como coletivamente”. Ainda nessa perspectiva, o 

autor acrescenta que “a identidade não é algo ‘dado’ ou que se possua, ao contrário, é algo 

que se desenvolve ao longo da vida. A identidade não é um atributo fixo para uma pessoa, 

mas sim um fenômeno relacional” (GARCIA, 2010, p. 20).  

Dando sequência, apresentam-se as contribuições dos participantes: “[...] ela é 

fundamental, que eu percebo que deveria causar uma influência grande, e vejo que faz falta, 

porque nem todos percebem esse processo de articulação da formação” (Ana). A participante 

Jéssica afirma ter uma preocupação sobre esse assunto:  

 

Então, uma das questões que me deixa extremamente preocupada, uma das 

questões que eu sempre estou fazendo os alunos entenderem e refletirem é que 

quanto mais eles tiverem conhecimento, sobre a causa, sobre o trabalho, se tiver 

uma formação sólida, que é a formação inicial, quando ele chegar na escola para 

trabalhar, ele não vai ter nenhuma dificuldade. As escolas acham, agora, que com 

essa formação na gestão, não está preparado para trabalhar na equipe pedagógica. 

Então, tem muitas escolas que até, de uma certa forma, menosprezam o trabalho 

desse pedagogo dentro dessa nova formação, e a gente é um paradigma, e a gente 

tem que ir vencendo aos poucos, não tem como fazer repentinamente que ele, de 

repente, absorva o trabalho e se sinta completo dentro do trabalho, dentro da 

escola. Então, assim, é um espaço que tem que ser conquistado aos poucos, sabe? 

E a questão do convencimento, porque, por exemplo, na escola municipal, ainda, 
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nós temos aqui, concursados, que por direito, eles devem permanecer no cargo até 

se aposentar, ainda temos a orientação e a supervisão (Jéssica). 

 
Olhe, o nosso curso é muito eclético [...] o curso tem a característica muito grande 

que a gente sempre se policie, para que a gente não fique apenas no plano teórico. 

Por outro lado, a prática também se consolida com a teoria. Então, essa relação 

daquilo que eu teorizo com aquilo que eu vivencio, ela está sempre presente em 

nosso discurso, e os nossos alunos, ao chegar nos quartos anos, eles têm 

demonstrado essa leitura. Acho que o curso tem contribuído, sim. Claro, com 

fragilidades. Eu estaria mentindo, se eu dissesse que nós não tempos fragilidades, 

mas acho que o aluno do nosso curso, ele sai com uma boa formação.  [...] nós 

vamos ter alunos que vão entrar no primeiro ano de um jeito e vão sair do mesmo 

jeito ao final de 4 anos. Como tem uma grande parcela que o curso vai dar a esses 

sujeitos que estão em processo de formação, uma grande contribuição humana e 

uma grande contribuição profissional, né? Isso, pra mim, é grande e notório 

(Cristiane). 

 

       Então, assim, como que eu percebo a influência na formação da identidade do 

profissional do gestor escolar. Em termos de curso, de organização, de disciplinas, 

de referencial, de referências bibliográficas, sempre é pensado em tentar fazer com 

que o aluno entenda o que é ser gestor na escola. Então, há sim, uma influência e 

uma preocupação, certo?! Em que esse aluno perceba qual deva ser a identidade 

desse profissional gestor. Então, há uma preocupação, tá? E nas disciplinas que eu 

já ministrei, de Estágio e de Gestão Escolar, tem essa preocupação, de formar o 

gestor democrático. Tem essa participação, essa preocupação, em fazer com que 

o aluno entenda que ser gestor vai muito além do aspecto burocrático, né? Ser 

gestor é tornar que todos aqueles que estão ali, dentro de uma instituição, quer seja 

professor, quer não seja professor, seja um outro profissional da educação 

(Andréia). 

 

Diante do exposto, nota-se que os participantes conseguem ver o sentido da 

identidade. Porém, destacam algumas fragilidades, pois os conteúdos são repassados, mas 

cada sujeito é único, e a questão da identidade (segundo os participantes), está de acordo 

com a personalidade de cada indivíduo.  

Em relação à sétima e última questão, sobre se os sujeitos acreditam que o conteúdo 

da formação inicial trata do encaminhamento para o trabalho com gestão na escola, houve 

unanimidade na resposta. Todos os participantes acreditam que o curso de Pedagogia, 

campus Guarapuava, fornece conteúdos, em sua formação inicial, que possibilitam o 

trabalho com a gestão na escola.  “Então, dependendo de como abordar contextos sim, é 

possível” (Ana). Jéssica faz uma ressalva com relação à importância da formação 

continuada:  

 

[...] Todo profissional tem que sempre buscar uma formação continuada. Então, 

pode ser que o aluno teve contato durante o curso, na sua formação inicial, com o 

tempo, ele já está desatualizado. Então, ele vai ter que se atualizar sempre, né? 

mas eu acredito que, e eu tenho que acreditar, que essa, essa nova matriz curricular, 

com a gestão a partir do primeiro ano, que, como é que se diz? É... dá um outro 

tom na formação. Então, hoje, na formação dele, desse novo acadêmico  que tá lá 

no curso, é uma formação com bastante substância, sabe? Com bastante conteúdo, 

e ele também não fica assim, como é que se diz? Dentro do senso comum, que a 
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teoria é uma coisa e a prática é outra. A gente está justamente lutando, para que 

esse pedagogo, agora, já parta pra uma reflexão dos conteúdos teóricos pra prática 

(Jéssica). 

 

O participante Cristiane destaca: “Sim, às vezes direta, às vezes indiretamente, 

lembrando que [quando] eu falo em gestão, eu estou falando do corpo da escola, e estou 

falando do corpo da educação”. Cristiane acrescenta, ainda, a importância da disciplina de 

Estágio na formação inicial: [...] “Eu acho que o nosso aluno consegue contemplar isso. Os 

estágios colaboram muito com isso, né? Dar essa responsabilidade a algumas áreas do 

curso, eu acho que é um peso muito grande, é um conjunto que colabora para que esse aluno 

entenda” (Cristiane). 

 Para finalizar, Andréia afirma:  
 

Sim! O conteúdo da formação inicial, ele traz, sim, um encaminhamento pro 

trabalho com a gestão na escola. Eu creio que sim, né? Se eu acredito? Sim, eu 

acredito. Porque, né, a questão, eu penso que toda forma que está pensado, os 

passos, tanto o aspecto administrativo, o aspecto pedagógico, né? Tudo isso é 

tratado, no plano de ensino. A gente quer pôr os três aspectos da gestão. Eu penso 

que isso já é uma forma de apresentar para esses alunos, [em] uma formação 

inicial, do que é ser gestor na escola, né? é... o que é o trabalho desse gestor? Que 

não fica nem só no administrativo, envolve o pedagógico, envolve os outros 

aspectos da gestão escolar. E o curso faz o possível, e o curso dá esse 

encaminhamento, sim, tá? É feito esse encaminhamento para as ações, para as 

responsabilidades, para a postura de um gestor escolar, sempre é abordado 

(Andréia). 

 

Percebe-se, nas falas dos sujeitos, que todos concordam que o conteúdo ministrado 

na formação inicial trata do encaminhamento para o trabalho com a gestão da escola. 

Também, nessa instituição, foi realizada a entrevista com o representante do NDE, 

denominada Paula. O roteiro de entrevista com 6 perguntas encontra-se no apêndice B.  

Paula, no decorrer da entrevista, apontou diversas críticas sobre alguns pontos, que 

estão apresentadas no decorrer da escrita. A primeira pergunta refere-se ao tempo como 

docente na Universidade e ao tempo que atua no NDE. A participante da pesquisa atua na 

universidade há 19 anos, e apenas 1 ano que faz parte do NDE. Em relação à segunda 

questão, referente à organização, a participante Paula, faz suas colocações: 

 

O trabalho no NDE é organizar, a partir das demandas departamentais, 

principalmente. Vai levantando essa demanda a partir do que os alunos nos trazem, 

o que os professores nos trazem. Sempre que há uma nova instrução normativa, 

uma mudança na legislação, também o NDE estuda e aprofunda os estudos sobre 

[isso] no conselho departamental, de modo sistematizado, porque a gente não tem 

muito tempo. Então, a gente organiza, sistematiza, propõe as discussões no 

CONGREPE, a partir dessas análises que a gente faz. E por ser um órgão que não 

é deliberativo, a gente depende muita dessa discussão com os pares, e de muito 
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[d]o que eles têm a dizer. Então, nós somos mais consultivos, e fica nessa 

discussão e apresentação dos conselheiros para o departamento (Paula). 

 

A terceira pergunta refere-se a como ocorre o processo de reestruturação do Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia.  

 

Nós reestruturamos em 2018, nosso projeto. Foi um trabalho bem árduo, que todos 

os professores se envolveram. A maioria dos professores se envolveram [sic] de 

maneira bastante efetiva, [e] os alunos tiveram uma participação muito importante 

nessa última reformulação. A nossa ideia foi ouvi-los, entender como eles sentem 

o curso, compreender as limitações e necessidades deles, e o que faltou nessa 

última reestruturação, a meu ver, foi a presença dos professores das escolas para 

as quais nós mandaremos nossos alunos. É uma crítica que eu faço sempre, é de 

ouvir o professor da rede pública, também. Foi ótimo, nossos alunos participaram 

muito e os nossos professores também. Só que, muitas vezes, fica na parte 

burocrática. Ai, porque essa instrução permite, a outra não permite, não tem essa 

carga horária, tem essa carga horária (Paula). 

 

A quarta questão refere-se à articulação entre a docência, gestão da educação e da 

escola. Paula aponta que a luta é que as pessoas compreendam que o curso forma mais do 

que somente professores para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Em relação à 

questão de nº 5, que é sobre a percepção da influência na formação inicial na constituição da 

identidade do gestor escolar, a professora pontua: 

 

Bom, não tem como a gente tentar escapar disso. Não só no curso de Pedagogia, 

em todos os outros cursos, inclusive por força de lei a última Diretriz para a 

formação dos professores da licenciatura, foi a 2 de 2015. Ela vai dizer que todo 

professor, independente da área de atuação, história, geografia, que é da área 

disciplinar, ele tem que ser gestor. Então, todas as graduações deveriam formar 

para a gestão, e esse gestor, e por meio das disciplinas, fortalecer essa identidade, 

principalmente do gestor da educação pública, o gestor do espaço educacional 

público. [isso] Para ele entender que não é vertical, este processo, que deveria 

incluir todos, inclusive uma formação para resistência, por que a gente vê que a 

gestão da coisa é muito engessada, e não é só na escola, na universidade [também] 

(Paula). 

 

Nestes apontamentos, é possível observar uma preocupação no sentido do 

engessamento que a administração pública provoca através de políticas de formação. Em 

relação à última questão, que se trata da sua opinião em relação ao conteúdo ofertado, se ele 

trata do encaminhamento para o trabalho com a gestão na escola, a professora ressalta a 

importância de trazer os profissionais da Educação Básica para a participação de projetos de 

formação inicial.  

 

Então, a gente tem tentado fazer isso. Mas como eu comentei, enquanto os 

professores e gestores da Educação Básica, do Ensino Fundamental da Educação 

Básica não participarem conosco dos projetos de formação inicial, vai ficar 

fragilizado, o conteúdo da formação inicial (Paula). 
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Percebe-se, na fala de Paula, que pode ser trabalhado, na formação inicial, 

apresentando suas sugestões e trazendo questões próximas e recorrentes do dia a dia da 

escola. Sobre esse aspecto, Gatti (2011, p. 219-220), fala em “revolução nas estruturas 

institucionais formativas e nos currículos de formação”, salientando a importância de formar 

profissionais a partir do campo da prática. Na próxima seção estão apresentadas as 

percepções dos professores do campus de Irati e, posteriormente, uma análise dos dois 

campi, no sentido de demonstrar alguns pontos que podem ser repensados para a formação 

inicial do gestor educacional.  

4.2 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES - CAMPUS IRATI 

Dando sequência, apresentam-se as disciplinas do curso de Pedagogia campus Irati. 

A disciplina ministrada na primeira série é a de Política Educacional – Ensino Fundamental. 

Na segunda série não há disciplinas que se aproximam da formação do gestor escolar, pois 

elas são focadas na docência para os Anos Iniciais da Educação Básica. Na terceira série há 

a disciplina de Pressupostos Teórico - Práticos da Gestão Educacional. Para encerramento 

do curso, na última série apresentam-se as disciplinas de Organização do Trabalho 

Pedagógico na Gestão Educacional e Estágio Supervisionado em Gestão, conforme o 

quadro 4.3.  

Quadro 4.3 – Organização dos participantes e disciplinas referentes ao Campus de Irati 

Participantes  Disciplinas   Série 

Simone Política Educacional – Ensino Fundamental 1º 

Larissa Pressupostos Teórico-Práticos da Gestão Educacional. 3º 

Andressa Organização do Trabalho Pedagógico na Gestão Educacional. 3º 

Lorena Estágio Supervisionado em Gestão Educacional 4º 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

Todos os participantes da pesquisa possuem uma vasta experiência com as 

disciplinas que estão sendo pesquisadas. Simone atua na universidade desde 2008, e com a 

disciplina já está trabalhando de 6 a 7 anos: “Eu comecei a trabalhar a disciplina de política 

educacional no meu retorno do doutorado, que foi em 2014. Então, a gente pode dizer, aí, 

seis anos, sete anos de disciplinas de políticas educacionais”. 
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 Larissa é docente na Universidade aproximadamente há 18 anos, e trabalha com a 

disciplina de Pressupostos Teórico-Práticos da Gestão Educacional no terceiro ano. Sobre 

sua experiência com a disciplina, comenta: “estou mais tempo com a disciplina de 

Pressupostos, aproximadamente 15 anos, mais ou menos. Não sei se dá tudo isso, mas é 

aproximadamente isso, porque eu estou na UNICENTRO [há] 18” (Larissa). 

 Andressa trabalha com a disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico na 

Gestão Educacional desde 2009, e comenta sobre sua atuação na disciplina: “com a 

disciplina de OTP eu trabalho em torno de cinco anos” (Andressa).  

Lorena é docente na Universidade há 14 anos, e trabalha com a disciplina de Estágio 

há 4 anos consecutivos.  

Em relação à participação na elaboração do PPC, todos os entrevistados conhecem o 

documento, e alguns participaram mais efetivamente, considerando que a última 

reformulação aconteceu no ano de 2006. “Conheço, claro! o PPC do curso. Tanto o novo 

que iniciou esse ano de 2020, como o anterior, que vem desde 2006. [D]O anterior não 

participei da elaboração, porque eu não estava na universidade” (Simone). A participante 

Larissa comenta: “[...] já participei de umas quatro reformulações do PPC. Então eu 

conheço um pouco, posso dizer, porque são muitas as formas de organização, são muitas as 

políticas públicas que são postas dentro do PPC” (Larissa). 

Andressa e Lorena também afirmaram a participação através de debates. Lorena fez 

considerações da maneira como se desenrola o processo:  

 

Sim! No departamento em que eu atuo sempre é feito de uma forma que todos 

participem, de uma forma direta ou indiretamente. As elaborações de textos em si 

são feitas pelo NDE, que são núcleos de cada departamento que estruturam a 

proposta curricular, quando há necessidade de reformulação dos projetos em si. E 

a proposta do nosso curso não fugiu da regra, e muito tempo tem sido feito. No 

entanto, o nosso departamento busca constantemente a participação de todos os 

professores que atuam frente às disciplinas de cunho teórico ou de cunho prático, 

que é o caso do estágio em gestão educacional, especificamente. Então, são feitas 

discussões, e tudo que é problematizado, é visto como um desafio a ser vencido 

(Lorena).  

 

Em relação às contribuições de cada sujeito na reformulação, Simone não participou, 

devido a não ser docente na instituição. Os demais participantes consideram que houve 

contribuições, e citaram alguns exemplos.  

 

Creio que sim, que a minha experiência nas disciplinas na área da gestão do curso 

estão contempladas nas reformulações. [...] Quem define são os professores do 

curso. Então, eu posso dizer que me sinto valorizada, no que se refere ao pensar 

no projeto político pedagógico do curso. Ao pensar as reformulações nas 

disciplinas da área de gestão, especialmente nesta que trabalho, dos pressupostos 
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teórico-práticos, dá para se dizer que o grupo tem um diálogo, e a gente consegue 

contribuir bem, nesses momentos de reformulação do projeto, quando acontece 

(Larissa).  

 

Sim, com certeza, nos momentos assim, de debate, né? A respeito do que seria 

mantido no curso, das disciplinas, logicamente, votamos e defendemos que a 

disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico, ela se mantivesse no curso, 

por ser uma disciplina importante. Então, mantivemos a carga horária da 

disciplina, isso foi mantido, não foi alterado. E assim, em relação às contribuições, 

realmente, ao longo das nossas reuniões, como já salientei, foram mantidas, as 

disciplinas voltadas à gestão, justamente porque o nosso curso, ele tem como foco 

a formação do gestor e também da docência (Andressa). 

 

Lorena também afirma: “Com certeza, até porque, se você for ver as contribuições, 

na verdade, do professor de estágio, é uma questão bastante ampla, a partir do momento 

em que vão surgindo demandas” (Lorena).  

Em relação às contribuições das disciplinas para a formação do pedagogo gestor, a 

participante Simone afirma: “Em relação às contribuições da disciplina, eu vejo que não 

tem como pensar a formação do pedagogo gestor sem trabalhar anteriormente os elementos 

gerais que envolvem a política educacional”. A participante ainda complementa:  

 

Se a gente fosse sintetizar, assim, digamos, a concepção de estado e política 

educacional, este é um ponto fundamental, que o aluno precisa ter a compreensão 

da política educacional brasileira nos diferentes momentos históricos. [...] é 

importante entender a organização e a estrutura da educação pública atual, bem 

como entender toda a dinâmica dos documentos legais e das políticas educacionais 

que envolvem a organização da gestão da escola. Essas são as contribuições que, 

a meu ver, a política educacional deve promover para a formação do gestor 

(Simone). 

 

Como podemos observar, a participante Simone enumera alguns pontos importantes 

a serem trabalhados dentro da disciplina. Um estudo realizado por Perão e Lima (2017, p. 

11) revela que a disciplina de Política educacional é de grande importância, pois prepara “o 

futuro professor para atuar na educação e compreender a legislação e os desafios presentes 

na área educacional”. 

Larissa fala das contribuições da disciplina que ministra:  

 

[...] eu acho que existe uma contribuição. Tem acertos, tem erros, alguns anos 

melhores, alguns anos nem tanto, mas é uma disciplina que eu tento contribuir, 

pensando na minha experiência profissional como professora que fui por 17 anos 

na Educação Básica. Uma parte como professora de educação [em] sala de aula, 

outra parte trabalhando na gestão da escola. Eu trago isso para [a] minha docência 

hoje, no Ensino Superior, e junto com isso, os estudos e as pesquisas, as leituras 

que foram compondo a minha formação profissional. Isso que eu sempre tento 

trazer para a disciplina, presto muita atenção e cuidado para manter próximo da 

escola (Larissa). 
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Em relação à disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico, a participante 

Andressa, relata:  

Então, as contribuições da disciplina, elas são muitas, porque a Organização do 

Trabalho Pedagógico enfatiza o trabalho que precisa ser desenvolvido no dia a dia 

da escola. E a contribuição, ela recai, logicamente, na questão de comentar e 

salientar a importância dessa organização. É preciso que o pedagogo gestor, ele 

tenha o conhecimento da escola como um todo. Então, organizar o trabalho 

pedagógico da escola é pensar essa escola como um todo (Andressa). 

 

A participante Lorena, que trabalha com a disciplina de Estágio Supervisionado em 

Gestão, comenta sobre seu modo de trabalho:  

 

[...] eu tento fazer essa contribuição durante as minhas aulas, e fazer com que nada 

venha pronto. Então, até mesmo a discussão do texto, a organização de um 

seminário, eu posso até dar questões para provocar discussões, mas eu não gosto 

de deixar as questões acabadas, eu gosto sempre que eles me tragam o que eles 

têm. 

 

Percebe-se que a participante Lorena trabalha, em suas aulas, instigando os seus 

alunos através de participação e relato de suas experiências.   

Dando sequência, quando se questionou a respeito da articulação entre a docência, 

gestão da educação e/ou da escola, os participantes relataram que este é um processo de 

construção, e que precisa avançar. “Então, eu acho que essa questão da articulação poderia 

avançar um pouco mais” (Simone). 

 

Acho que, ainda, isso está muito frágil para nós conseguimos, parcialmente 

mesmo, dentro do curso. A gente faz tentativas. Eu acho que essa é uma 

preocupação do grupo, mas ainda é fragmentado. A gente tem, ainda, uma 

formação muito separada, da docência para a gestão. No curso, os alunos têm uma 

disciplina no primeiro ano, de políticas educacionais, que dialoga com a gestão, 

mas ela não tem tempo de se aproximar tanto da gestão da escola. Os alunos, só 

no terceiro ano que vão ter acesso ao início dos estudos na área da gestão, terceiro 

e quarto ano. Então, isso se percebe claramente que, quando eles chegam no 

terceiro ano, eles não dialogaram nas outras disciplinas sobre a gestão da escola, 

não teve diálogo! É alguma coisa que eles lembram das políticas, elas dão 

fundamentos para a gestão, mas é como eu disse, não dá tempo, na disciplina de 

políticas, trabalhar especificamente a gestão da educação e da escola (Larissa). 

 

Os participantes Andressa e Lorena também afirmaram a preocupação dessa 

articulação: “Então, a questão dessa articulação, entre a docência [e] a gestão, ela existe, 

no curso. É uma preocupação de todos os professores, né... do curso de pedagogia da 

UNICENTRO, enfatizar essa relação, essa articulação” (Andressa). “É uma das principais 

preocupações do departamento, fazer essa articulação para pensar” (Lorena).  
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A partir dos relatos e das ementas, pode-se observar que os conteúdos são repassados, 

na formação, inicial buscando essa articulação, e que se trata de uma preocupação de todos 

os docentes, mas esta é uma questão fragilizada no curso, como relatou Larissa.  

Quando se argumenta sobre a influência da identidade do profissional do gestor 

escolar, os participantes trouxeram questões importantes a serem consideradas.  

 

Eu entendo que a formação inicial é aquela que vai dar todas as bases teóricas 

práticas para que o pedagogo consiga atuar no hábito da gestão escolar. [...] Então, 

eu penso que a formação Inicial, ela não tem só influência, ela direciona a forma 

como esse profissional, no campo da Pedagogia, vai atuar na gestão da escola 

(Simone). 

 

A participante Larissa comentou que, essa influência é mais percebida na disciplina 

de Estágio, pois é através da prática que se observa se aquele aluno [...] “está conseguindo 

constituir uma identidade nesse [campo] profissional”. A participante ainda complementa:  

 

[...] outra forma que temos de ver isso é [com] as pesquisas que nós fazemos. Nós 

ou nossos alunos fazem dentro das escolas. Aí a gente consegue observar essa 

identidade, ou a partir da teoria de uma leitura bibliográfica. Não tem outra forma 

de ver, é pela disciplina de estágio e pelas pesquisas nossas ou por pesquisas que 

fazemos lá, nesses três eixos. Aí que é uma janela por onde a gente consegue ver 

se tá constituída a identidade. [...] O que dá identidade, para mim, é a formação 

qualificada (Larissa). 

 
Então, a identidade do gestor escolar, ela é construída no seu dia a dia, no exercício 

da sua função. O curso, ele... ele dá base, né? Ele apresenta as discussões sobre as 

questões relacionadas à gestão, relacionadas à docência, e essa identidade, como 

já falei, ela vai sendo construída ao longo do desenvolvimento da carreira 

profissional, porque falar, falar da identidade, é algo bastante amplo (Andressa). 

 

Ela tem toda a influência. É claro, não vamos dizer, aqui, que apenas um bom 

professor, uma boa universidade, um bom curso... bom, quando eu me refiro, eu 

me refiro ao perfil democrático, que pensa por essa totalidade. Acredito, sim, e 

que tem uma interferência muito grande no processo de formação inicial (Lorena). 
 

Na fala dos participantes, pode-se perceber que há uma influência na identidade, e 

que um dos principais pontos a ser considerado é a formação qualificada.  

Finalizando as entrevistas com a última questão, todos os participantes afirmam, de 

maneira positiva, que o conteúdo da formação trata do encaminhamento para o trabalho com 

a gestão na escola, mas que também há desafios.  

 

Trata, mas como eu falei, isso não significa que os elementos desafiadores e a 

complexidade que esse conteúdo exige [de] articulação, que o conteúdo exige, por 

vezes, é realizado. Então, no caso do curso de pedagogia Campus Irati, eu posso 

afirmar que trata do encaminhamento para o trabalho com a gestão na escola 

(Simone).  
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O participante que ministra a disciplina no terceiro ano afirma, mas sugere uma 

revisão periódica: “Sim! Você está perguntando se o conteúdo da formação inicial trabalha 

o que está previsto na ementa, por exemplo, se isso contempla o dia a dia na escola? Eu 

acho que sim, mas isso precisa ser revisto periodicamente” (Larissa). No mesmo sentido, 

pode-se observar o que a professora que ministra a disciplina de Organização do Trabalho 

Pedagógico afirmou: 

 

Sim, porque o curso tem esse foco. [...] Nós temos disciplinas voltadas para a 

docência e voltadas para a gestão, e justamente essa preocupação do curso de fazer 

esses encaminhamentos para que o nosso futuro professor, futuro gestor, ele tenha 

as bases para desenvolver o seu trabalho. Seja lá como professor, [ou] como gestor 

(Andressa). 

 

O participante que ministra a disciplina de Estágio fez suas considerações: “Eu 

acredito que sim, ele trata do encaminhamento, mas ele precisa ser muito explorado” 

(Lorena). Nesse sentido, Franco (2015, p. 607) aponta  

 

A grande dificuldade em relação à formação de professores é que, se quisermos 

ter bons professores, teremos de formá-los como sujeitos capazes de produzir 

conhecimentos, ações e saberes sobre a prática. Não basta fazer uma aula; é preciso 

saber por que tal aula se desenvolveu daquele jeito e naquelas condições: ou seja, 

é preciso a compreensão e leitura das práxis. 

 

Dando sequência ao estudo, a representante do NDE, denominada Denise, 

atualmente não está atuando, mas foi docente na Universidade por 22 anos, e desde que o 

NDE foi criado, fazia parte dele. Em relação à pergunta sobre como era desenvolvido o 

trabalho, Denise afirmou:  

O núcleo ele tinha várias funções, função de avaliar os projetos, propostas e 

projetos que vinham, tinha função de discutir a função pedagógica do curso, e 

também uma das espinhas dorsais era pensar o projeto pedagógico do curso. Então, 

assim era o núcleo, que tinha bastante atividades, todo projeto de extensão, projeto 

de pesquisa que vinha, acabava passando ali, pelo núcleo. (Denise) 

 

Com relação ao processo de reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia, Denise relatou que, no último, atuou de maneira bem presente, e ressaltou sobre 

as políticas recebidas: [...] “a gente recebe muitas diretrizes do MEC, recebemos diretrizes 

da alteração do curso, era época do governo Dilma” (Denise). Também falou sobre a 

organização dos professores no processo em que era dividido por grupos de trabalho, e 

ressaltou:  

 

Era um trabalho muito árduo, porque estava constantemente reelaborando num 

prazo curto. Tinha que criar um prazo, porque toda a instituição tinha uma 

demanda. Então, tivemos momentos de reuniões quinzenais, tivemos momentos 

de reuniões semanais, [o] que demandou bastante organização do NDE (Denise). 
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Em relação à articulação entre a docência, gestão da educação e da escola, o 

representante afirmou que sempre houve uma discussão, e relatou que [...] “faltava mais 

inserção na escola. Porque, como o curso formava as quatro áreas, você precisa organizar 

esse projeto para dar conta dessas quatro áreas”. Denise também relatou sobre uma 

carência na formação, que ela é decorrente da falta de articulação desde o primeiro ano do 

curso, no sentindo de o aluno da graduação conhecer a escola.  

 

[...] que ele entendesse o que é uma escola; como funciona uma escola, desde o 

início do primeiro ano; que desenvolveu algum trabalho, mas inicial, e aí a medita. 

Quando chega no estágio, ele já tem uma boa noção do que é uma escola. O que é 

uma reunião entre professores, um conselho de classe; de como se estrutura uma 

sala de aula; de como criar um projeto dentro de uma escola, da maneira como está 

organizado. O aluno, tendo contato com as disciplinas e depois o estágio, ele sai 

com esta falha! Então, é um olhar necessário para os próximos projetos político-

pedagógicos do curso. 

   

Dando sequência, sobre a identidade do profissional, o participante ressalta:  

 

Penso que essa identidade seria melhor construída [sic] se contemplasse esse 

trabalho prático da gestão já desde o primeiro ano do curso. Então, há uma 

formação, há um encontro com a escola, mas ele é limitante. Então, assim, vai sair 

as identidades construídas (Denise). 

 

Dentro desta perspectiva, destacamos novamente a posição de Nóvoa (2017, p. 

1122): “O eixo de qualquer formação profissional é o contacto com a profissão, o 

conhecimento e a socialização num determinado universo profissional”. Em síntese, a 

participante Denise comenta sobre práticas/projetos que poderiam ser realizados no primeiro 

ano do Curso de Pedagogia, e esse contato com a profissão e a socialização contribuiriam 

para a formação de identidade, mas destaca que o encontro é limitante.  

Sobre a última questão, Denise reforça que o contato dos alunos com a gestão 

somente ocorre no terceiro, e já tem uma caminhada no curso. Portanto, “a formação inicial 

contempla mais, precisaria aprofundar, teria que ter mais espaço, desde o início da 

formação, para que esse gestor saísse com uma visão mais ampla, mais completa” (Denise).   

Percebe-se que, mais uma vez, a participante Denise reforça sobre essa fragilidade 

dos alunos somente terem o contato com as disciplinas que trabalham com conteúdos 

específicos da gestão apenas no terceiro ano. A seguir explicita-se a análise de ambos os 

campi. 
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4.3 ARTICULAÇÃO DAS VOZES DOS PROFESSORES ENTRE OS CAMPI 

Considerando a apresentação das entrevistas realizadas com os dez profissionais, 

pode ser destacado que, no campus de Guarapuava, os profissionais participaram com 

efetividade da elaboração/reestruturação do PPC. Consideram que as disciplinas ministradas 

no decorrer do curso oferecem conteúdos que contemplam a formação do pedagogo gestor, 

também contribuem para a formação da sua identidade profissional. Entretanto, apontam 

duas ressalvas: a primeira é que são oferecidos os conteúdos no curso, mas há de se 

considerar que cada indivíduo é único e que, assim, pode internalizar os conhecimentos 

contribuindo para identidade profissional, como pode ocorrer o oposto. A segunda ressalva 

refere-se à importância da formação continuada, pois mesmo havendo uma formação inicial, 

é necessário ir em busca de conhecimento para fortalecer essa identidade.  

Houve algumas críticas em relação a não participação de professores de rede pública 

na reestruturação do PPC, pois a participante Paula considera de extrema importância que 

os profissionais que atuam nas escolas apresentem as suas contribuições, estabelecendo 

ainda mais a conexão da teoria com a prática. Também salienta que, muitas vezes, as 

discussões ficam estritamente na parte burocrática, devido às instruções normativas e às 

cargas horárias.  

De modo geral, mesmo havendo algumas fragilidades, considera-se que o Curso de 

Pedagogia campus Guarapuava, em sua formação inicial, oferece conteúdos em suas 

ementas que tratam do encaminhamento para a gestão da escola.  

No campus Irati, o PPC foi reformulado em 2006, e houve algumas alterações, como 

foi destacado no decorrer do texto. Porém, com relação às disciplinas que trabalham 

conteúdos específicos da área da gestão, não houve reformulação entre os anos de 2006 e 

2019. Os profissionais relataram algumas fragilidades, sendo elas: 

• As disciplinas contribuem para a formação do pedagogo gestor, mas de 

forma fragmentada, tendo como principal fragilidade as disciplinas que 

trabalham conteúdos específicos da gestão serem oferecidas somente no 

terceiro ano do curso;  

• Em relação à articulação entre a docência, gestão da educação e/ou da escola, 

os participantes também relatam que existe uma preocupação, pois ainda há 

uma formação muito separada da docência para gestão;   

• Com relação ao curso contribuir na constituição da identidade do pedagogo 
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gestor, todos os participantes afirmam que há uma contribuição, ressaltando 

que a formação deva ser qualificada; 

• As disciplinas da área da gestão deveriam ter mais espaço, ou seja, oferecidas 

desde o primeiro ano.  

Sendo assim, através desses pontos, é possível constatar que o Curso de Pedagogia 

campus Irati oferece os conteúdos que tratam do encaminhamento para o trabalho com a 

gestão na escola, mas ainda precisa ter um olhar mais detalhado e encontrar caminhos para 

que possam ser resolvidas fragilidades. “O diálogo entre os professores é fundamental para 

consolidar saberes emergentes da prática profissional” (NÓVOA, 2017, p. 14).  

Na sequência apresentam-se as considerações finais da pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo teve como objetivo principal analisar a proposta e atuação dos Cursos de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste - Campi Guarapuava 

e Irati/PR (2006/2019), a fim de identificar como o conteúdo da formação inicial trata do 

encaminhamento para o trabalho com a gestão da escola. Utilizou-se, como referencial 

teórico-metodológico, o Ciclo de Políticas, através dos três primeiros contextos: influência, 

produção de texto e prática, possibilitando a interpretação das políticas públicas de formação 

inicial de professores. Neste sentido, conclui-se que o Ciclo de Políticas contribuiu na 

compreensão dos desdobramentos macro e micro políticos. Utilizando o conceito de habitus 

de Pierre Bourdieu, foi possível estabelecer as relações da formação e identidade docente, 

pois é através das relações sociais constituída pelos sujeitos na sua trajetória de vida. 

Através da busca por artigos no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes; e dissertações e teses na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), foi possível concluir, por meio dos 

resultados, que há uma lacuna referente às pesquisas que tratam especificamente da 

formação inicial do pedagogo gestor. Este fato foi uma justificativa para darmos 

continuidade aos estudos e realizar esta pesquisa, apresentando inovação.  

Com relação às políticas de formação inicial de professores, houve diversas 

discussões, apresentando modificações de grande relevância no campo. Entretanto, tornou-

se evidente um olhar dos pesquisadores para esta área, que apresentou modificações 

significativas, especialmente no que se refere à Resolução nº 2 de 2015. A referida Resolução 

especifica que os licenciados, também nos cursos das demais licenciaturas, poderão atuar na 

gestão escolar, demonstrando grande impasse e desafio na área da gestão.  

Em relação às Matrizes Curriculares dos campi Guarapuava e Irati, elas indicam 

seguir as normatizações de nível macro, mas cada campus especifica algum tipo de 

fragilidade. No campus de Guarapuava, os participantes relataram que o curso contribui de 

forma significativa para a identidade profissional dos acadêmicos, bem como ressaltaram a 

importância da formação continuada. Um dos pontos que mais chamou atenção foi em 

relação às críticas referentes a não serem ouvidos os profissionais que atuam na escola, no 

momento da reformulação do PPC.  

No campus Irati, o que representa grande preocupação da maioria dos participantes 

são as disciplinas da área da gestão sendo apresentadas apenas no terceiro ano do curso. Há 
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uma explanação geral na disciplina de Políticas Educacionais oferecida no primeiro ano, 

mas ela trabalha os conteúdos de maneira aligeirada. Em outras palavras, trabalha as políticas 

de nível macro, não sendo possível fazer a aproximação no nível micro, devido à carga 

horária. Neste sentido, há algumas observações a serem realizadas: O PPC do Curso de 

Pedagogia permaneceu desde 2006 sem alteração na matriz e ementas referentes as 

disciplinas pesquisadas. Assim, qual seria a alternativa para que essa mudança acontecesse? 

Se há uma efetiva participação dos docentes em relação à reestruturação dos currículos, 

assim como relatam os participantes, porque o curso permanece com as disciplinas apenas 

no terceiro ano, se os professores indicam esta como uma das principais fragilidades? Diante 

dessas questões, corrobora-se com Nóvoa (2017, p. 1111): “O primeiro passo da mudança é 

reconhecer a existência de um problema”. Portanto, espera-se que esta pesquisa possa 

contribuir para repensar como devem ser construídos os conteúdos das disciplinas que tratam 

da formação inicial do pedagogo gestor.  
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                     

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Formação Inicial de Professores 

com Ênfase na Gestão Da Educação: Uma Análise nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia 

da Universidade Estadual do Centro Oeste Campus Guarapuava e Irati, sob a responsabilidade 

de Vanderléia Gura, que irá investigar as políticas públicas educacionais de formação de 

professores destacando a ênfase do trabalho democrático na formação do gestor escolar; 

analisar os documentos oficiais, leis, diretrizes nacionais, portarias e PPCs e identificar como o 

conteúdo da formação inicial trata do encaminhamento para o trabalho com a gestão 

democrática na escola através da realização de entrevistas com os professores que trabalham 

com as disciplinas de gestão nos cursos de formação em Pedagogia.  

  

 O 

presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer: ______________ 

Data da relatoria:___/____/201___ 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: 

Ao participar desta pesquisa você irá contribuir para a análise de dados sobre a formação inicial de 

professores com ênfase na Gestão Educacional. As etapas da pesquisa consistem em levantamento 

da produção bibliográfica que abordem a problemática proposta na pesquisa. Análise dos 

documentos oficiais, leis, diretrizes nacionais, portarias e PPCs. Utilizaremos de entrevistas e 

questionários com professores que trabalham com as disciplinas de Gestão Educacional a fim de 

compreender se o Curso de Licenciatura em Pedagogia trata do encaminhamento para se trabalhar a 

gestão democrática na escola. Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade 

de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a 

(entrevista) sem nenhum prejuízo para você.  
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2. RISCOS E DESCONFORTOS: Os procedimentos utilizados através das entrevistas como 

responder questões referentes à problemática   poderá trazer algum desconforto, no entanto, para tal 

desdobramento, será utilizado do mecanismo de conversas corriqueiras, na qual possibilitará ter uma 

comodidade melhor. Se você precisar de algum tratamento, orientação, encaminhamento etc., por se 

sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador 

se responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS:  

Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de compreender como o conteúdo da formação 

inicial trata do encaminhamento para o trabalho com a gestão democrática na escola.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr.(a) nos fornece serão utilizadas 

somente para esta pesquisa. Seus (Suas) (respostas, dados pessoais, etc) ficarão em segredo e                                                                                                                                                                                                                                                                                   

seu nome aparecerá em sigilo nas entrevistas, até mesmo quando os resultados forem apresentados.  

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

 

Nome do pesquisador responsável: Vanderléia Gura 

Endereço: Rua Ivan Kuroski de Oliveira n. 70 - Vila São João 

Telefone para contato: (42) 99928 - 7344 
Horário de atendimento: 8:00 as 18:00 

        

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá 

preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas vias, sendo 

que uma via ficará com você.     

   

==================================================================== 
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ANEXO C – EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE PEDAGOGIA – 

CAMPUS GUARAPUAVA – 2009 
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ANEXO D – EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE PEDAGOGIA – 

CAMPUS GUARAPUAVA – 2018 
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ANEXO E – MATRIZ CURRICULAR – CAMPUS GUARAPUAVA - 2009 
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ANEXO F – MATRIZ CURRICULAR – CAMPUS GUARAPUAVA - 2018  
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ANEXO G – RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – 2006 

CAMPUS IRATI 
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ANEXO H – RESOLUÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – 2016 CAMPUS IRATI 
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ANEXO I – CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA – 2009 

CAMPUS IRATI 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOCENTES 

1. Relate seu ingresso como docente na Universidade e quanto tempo 

ministra a disciplina. 

2. Conhece ou participou da elaboração do PPC do Curso? 

3. Considera que suas contribuições para a formação na área da gestão 

no Curso foram contempladas no momento da reformulação? 

4. Quais as contribuições da disciplina que ministra para formação do 

Pedagogo Gestor?  

5. Considera que há articulação na formação do Pedagogo, entre a 

docência e a gestão da educação e/ou da escola? 

6. Como percebe a influência da formação inicial na constituição da 

identidade profissional do gestor escolar? 

7. Você acredita que o conteúdo da formação inicial trata do 

encaminhamento para o trabalho com gestão na escola? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES NDE 

 

 

1. Relate seu ingresso como docente na Universidade e quanto tempo faz parte do 

Núcleo Docente Estruturante.  

2. Relate como é desenvolvido o trabalho no NDE.  

3. Como ocorre o processo de reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia? 

4. Considera que há articulação na formação do Pedagogo, entre a docência e a gestão 

da educação e/ou da escola? 

5. Como percebe a influência da formação inicial na constituição da identidade 

profissional do gestor escolar? 

6. Você acredita que o conteúdo da formação inicial trata do encaminhamento para o 

trabalho com gestão na escola? 
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APÊNDICE C - CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 

identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 

pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

 

 

 

 

 

  

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

_______________________________ 

 

Assinatura do Acadêmico  

 


