UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
PRÁTICAS DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL

LILIANE ANGERAMI DE SOUZA

A FORMAÇÃO DO GESTOR NO CURSO DE PEDAGOGIA
DA UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS

SANTOS
2017

LILIANE ANGERAMI DE SOUZA

A FORMAÇÃO DO GESTOR NO CURSO DE PEDAGOGIA
DA UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS

Dissertação
apresentada
à
Banca
Examinadora
da
Universidade
Metropolitana de Santos, como exigência
parcial para obtenção do título de Mestre
em Práticas Docentes no Ensino
Fundamental.
Orientação: Profª Drª Luana Carramillo
Going

SANTOS
2017

S715f

Souza, Liliane Angerami de.
A Formação do Gestor no Curso de Pedagogia da Universidade
Metropolitana de Santos / Liliane Angerami de Souza. – Santos, 2017.
154 f.
Orientadora : Luana Carramillo Going
Dissertação (Mestrado em práticas docentes no ensino
fundamental) – Universidade Metropolitana de Santos, Santos, 2017.
Management Preparation in the Course of Pedagogy at Metropolitan
University of Santos.
1. Pedagogia.
2. Gestão escolar. 3. Gestão democrática.
Formação de professores. 5. Formação do gestor. 6. Administração
escolar.
Título.
CDD 370

A Dissertação de Mestrado intitulada “A Formação do Gestor no Curso de Pedagogia
da Universidade Metropolitana de Santos”, e elaborada por Liliane Angerami de
Souza, foi apresentada e APROVADA em 05 / 09 / 2017, perante banca examinadora
composta pelas Profª Drª Elisabeth dos Santos Tavares e Prof. Dr. Nildo Alves Batista.

Profª Drª Luana Carramillo Going
Orientadora e Presidente da Banca Examinadora

Profª Drª Luana Carramillo Going
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

Programa de Pós Graduação da Universidade Metropolitana de Santos em Práticas
Docentes no Ensino Fundamental
Área de Concentração: Práticas Docentes no Ensino Fundamental
Linha de Pesquisa: Ensino e Aprendizagem no Ensino Fundamental

AGRADECIMENTOS
À magnífica Reitora Drª Renata Garcia de Siqueira Viegas, pela oportunidade
de ingresso e permanência nesse Mestrado, realização dessa pesquisa e por insistir
e incentivar que eu o concluísse.

Ao Francisco Eduardo, que esteve ao meu lado durante todo tempo, ajudando
na realização desta pesquisa, não permitindo que eu desanimasse, através do
incentivo e paciência.

À minha amada filha Julia, obrigada pela sua compreensão de mais este
momento em nossas vidas!

À minha orientadora Profª Drª Luana Carramilo Going pela qual tenho muita
admiração, por sua inteligência, determinação, profissionalismo e ensinamnentos que
muito contribuiram para o meu crescimento pessoal, acadêmico e profissional.
Obrigada por sua generosidade, amizade e por ter acreditado e incentivado,
principalmente nos momentos mais difíceis.

Ao Prof. Dr. Nildo Alves Batista por ter me mostrado a possibilidade de unir a
administração com a pedagogia, pela motivação e contribuição para a conclusão
desta pesquisa.

À Profª Drª Elisabete Tavares por semear reflexões importantes para a minha
formação como pesquisadora e pelas preciosas contribuições no momento da
qualificação.

À Profª Claudete Bafa por sua generosidade em compartilhar seus
conhecimentos e sua experiência na área da Educação, pela disponibilidade e auxílio
em vários momentos da minha pesquisa.
À disponibildade e generosidade da coordenadora Profª Drª Mariângela
Camba, professores e alunos do curso de Pedagogia da UNIMES, que participaram

dessa pesquisa, e contribuíram para a reflexão sobre a formação de profissionais para
a gestão.

“Para isso existem as escolas: não para ensinar
as respostas, mas para ensinar as perguntas. As
respostas nos permitem andar sobre a terra
firme. Mas somente as perguntas nos permitem
entrar pelo mar desconhecido”.
Rubem Alves

SOUZA, Liliane Angerami. A formação do gestor no curso de pedagogia da
Universidade Metropolitana de Santos. 2017. 154 p. Dissertação do Programa de
Mestrado Profissional em Práticas Docentes no Ensino Fundamental da Universidade
Metropolitana de Santos, Santos, 2017.

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo verificar a formação do gestor, no curso
de Pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES, frente aos
desafios administrativos, acadêmicos e financeiros de uma escola de ensino
fundamental. Adotou-se a pesquisa qualitativa com delineamento na análise de
conteúdo. A coleta dos dados foi composta por duas etapas: a) análise do Projeto
Pedagógico de Curso, onde foram identificadas as disciplinas e componentes
curriculares do curso; e b) análise das respostas dos questionários e entrevistas
submetidos a uma amostra de setenta e um sujeitos: gestores, docentes, discentes e
egressos do curso de Pedagogia da UNIMES. Para a análise foram desenvolvidos
seis grupos de categorias. Os resultados das categorias analisadas apresentam uma
transformação contínua do Projeto Pedagógico de Curso no que se refere à matriz
curricular, acompanhando as reformas educacionais brasileiras durante o período
estudado, de 1993 a 2017. Verificou-se que a formação do gestor no curso apresentou
uma redução quanto à carga horária. Em relação às entrevistas, constatou-se que
para os egressos foi importante a consolidação dos saberes adquiridos no curso por
meio da prática diária. Os discentes entrevistados apontam uma percepção de que a
formação em gestão poderia ser mais consistente. Verifica-se, também, no período
pesquisado, que a formação do gestor, respeitando o mínimo das diretrizes
curriculares vigentes à época, não se manteve em um patamar elevado em relação
ao conteúdo disciplinar como um todo. Segundo os egressos pesquisados, o conjunto
das dificuldades enfrentadas, desde o início de suas carreiras como gestoras no
exercício de sua profissão, até o momento desta pesquisa, foram os mais diversos,
incluindo: financeiro, administrativo, pedagógico, relacionamento interpessoal e
também administração do tempo. Como Produto propõe-se um curso de formação
continuada para o preparo em gestão, incluindo um maior conhecimento sobre
administração, financeiro, gestão democrática e relacionamentos interpessoais,
atendendo às informações coletadas sobre a importância da gestão mais enfatizada
e aprofundada.

Palavras-chave: Pedagogia. Gestão Escolar. Gestão Democrática. Formação de
Professores. Formação do Gestor. Administração Escolar.

ABSTRACT
This academic work seeks to verify how is the future management skills on
teacher´s preparation at Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES course
of Pedagogy, facing all administrative, academic and financial challenges of an
elementary school. It was adopted the qualitative research, lined in content analysis.
The data collect has comprised in two steps: a) Course Pedagogical Project Analysis,
which were identified all school subjects and course´s curricular modules; and b)
analysis of questionnaires and interviews submitted to seventy-one individuals as
managers, teachers, students and those proceeding from UNIMES course of
Pedagogy. For this analysis was developed six groups of categories. The results of the
analyzed categories showed a continuous transformation of the Course Pedagogical
Project in regard to the curricular structure following the Brazilian educational reforms
undertaken during the studied period from 1993 to 2017. It was verified that the
management preparation has decreased related to the academic load. In regard to the
interviews, it was noticed that, for those proceeding from UNIMES course of Pedagogy,
it was very important the consolidation of all knowledge obtained through daily
practices. The students interviewed have pointed a perception that the management
preparation could be more consistent. It also was verified that, in the studied period,
the management preparation, respecting all minimum curricular guidelines at the time,
has not reached a higher level in comparison to the whole subject matter. According
to the interviewed graduates, the list of appointed difficulties, at the beggining of their
careers up to the present time of this research, included a wide variety as: financial,
administrative, pedagogic, interpersonal relationship and time management. As a
Product, it is proposed a continuing education course for a management preparation,
including broader knowledge on administration, financial, democratic management
and interpersonal relationship, providing a greater emphasis and detailed program in
regard to the demand appointed in the information gathered.

Key words: Pedagogy. School Management. Democratic Management. Teacher´s
Preparation. Management´s Preparation. School Administration.
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APRESENTAÇÃO

Após a conclusão do meu curso de Magistério, ainda no Ensino Médio, avaliei
as possibilidades de graduação, e minha escolha foi por Administração de Empresas,
entendendo que apresentava mais alternativas em relação ao mercado de trabalho.
O curso proporcionou uma correlação entre diversas áreas e, por meio da prática de
atividades profissionais, pude vivenciar experiências que embasaram meus
conhecimentos, contribuindo para enfrentar desafios em vários segmentos
corporativos.
Os diferentes segmentos, abrangendo as áreas administrativa, comercial e
financeira, tanto no ambiente interno da empresa, como em seu ambiente externo,
contribuíram para a elaboração de uma análise mais ampla em relação a esses
ambientes de trabalho.
Após um certo período nestas atividades, identifiquei-me com a área financeira,
escolhendo-a para um curso de Pós-Graduação. Quando concluída essa etapa
acadêmica de especialização, apresentou-se a oportunidade de atuar com outros
departamentos, como suprimentos, contabilidade e recursos humanos.
Atualmente estou inserida no ambiente pedagógico de uma universidade, e
pude perceber uma clara dicotomia entre a área administrativa e a pedagógica,
direcionando para um olhar crítico da gestão. O que se nota, com frequência, é a falta
de comunicação e interação entre as áreas, não possibilitando um diálogo apropriado
entre os departamentos administrativo, financeiro e pedagógico.
De alguma maneira, a influência do magistério e da administração contribuiu
para investigar a possibilidade em unir estas duas áreas no Mestrado Profissional em
Práticas Docentes no Ensino Fundamental. Isso se tornou uma oportunidade para
pesquisar a formação do pedagogo com um foco atento à gestão nesse processo.

1 INTRODUÇÃO

Com o objetivo de analisar a formação oferecida ao pedagogo para a atividade
de gestão escolar, esta pesquisa tomou, como fonte de informação, o curso de
Pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES. Buscou-se analisar,
no Projeto Pedagógico do Curso – PPC, como se promove a formação do futuro
profissional. A pesquisa teve sua análise estabelecida no período de 1993 até o
primeiro semestre de 2017, por meio do levantamento do projeto pedagógico e
do currículo do curso, quanto à formação dos futuros docentes para serem
gestores escolares, e se foram construídas competências e habilidades para uma
gestão escolar e democrática frente aos desafios administrativos, acadêmicos e
financeiros de uma escola de ensino fundamental.
Após a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para o
curso de Pedagogia, em 2006, o pedagogo se constitui no profissional licenciado para
o Magistério. No entanto, a atuação do pedagogo vai além da docência, pois também
tem como atribuições o planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiências educativas escolares e não escolares, tendo
ainda a possibilidade de atuação em atividades relacionadas ao processo de gestão
educacional.
Identificando na matriz curricular as disciplinas e, nos planos de ensino, os
conteúdos programáticos teóricos e práticos, intraclasse e extraclasse, atividades
complementares e trabalhos de conclusão de curso, que promovam a formação das
competências e habilidades no discente para a gestão, mostrou-se uma indicação
sobre o tipo de profissional que estava sendo formado.
Especialmente após as DCN’s de 2006, os resultados da pesquisa indicaram
que os alunos vivenciaram um currículo que enfatizou a formação para a docência,
deixando de abranger com mais consistência outras áreas, como a própria gestão
escolar. A mudança curricular implementada no curso de Pedagogia da UNIMES, no
aspecto de carga horária destinada tanto à docência como à gestão, mostrou-se
diferente nos períodos pré e pós Diretrizes Curriculares de 2006. As disciplinas
correlacionadas à gestão chegaram a 1040 horas no período de 2003-2005, passando
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para 720 entre 2006-2011 e 480 horas, no período mais atual investigado nesta
pesquisa, ou seja, entre 2013 e primeiro semestre de 2017.
Para a construção do método de análise e apresentação da pesquisa, tornouse necessário investigar o histórico do curso de Pedagogia e sua correlação com os
Marcos Legais, analisando a formação do pedagogo no Brasil.
Esta pesquisa contempla uma análise conjunta entre autores envolvidos com a
administração, como é o caso de Chiavenato (2009) e Kanitz (2014), outros envolvidos
com a Pedagogia, como Freire (1987) e Villela (2007) e aqueles que pensam na
gestão educacional, escolar e democrática como Heloani (2003), Lück (2009), Martins
(2013) e Paro (2004). Outro aspecto abordado foi a organização curricular, segundo
os autores Silva (2010), Pacheco (2005) e Gimeno (2013).
Por meio das pesquisas de campo, verificou-se a construção do cenário do
ponto de vista dos gestores, docentes, graduandos e egressos do curso de Pedagogia
da UNIMES. Nessa oportunidade, foi possível reconhecer que, até mesmo conforme
colocado nas diretrizes, ele não enseja um nível de aprofundamento sobre os temas
e situações envolvidas no campo da educação, pois é amplo e com baixo nível de
profundidade.
Esta pesquisa ainda procura levantar os desafios e ações encontradas pelo
diretor, coordenador e docentes sobre a formação do gestor no curso de Pedagogia
da UNIMES, por meio de questionários e entrevistas nas quais abordam-se temas
como: Quais desafios se apresentam ao curso de Pedagogia para formar o gestor a
partir da docência? Quais as expectativas dos coordenadores e professores do curso
acerca da formação do gestor?
Com a intenção de apreender a percepção dos alunos em relação à importância
dada à formação do gestor no curso de Pedagogia e investigar quais os desafios
encontrados pelos egressos do curso quando se depararam com responsabilidades
da gestão, eles igualmente foram submetidos a questionários.
Espera-se, a partir dos resultados encontrados, identificar subsídios para
interpretar de maneira consistente como está sendo conduzido este processo de
formação.
Com o objetivo delimitado, passou-se ao desenvolvimento da pesquisa,
cujos resultados estão apresentados no presente texto, estruturado em capítulos,
discorrendo sobre o percurso histórico da pedagogia, com seus Marcos Legais,
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e da Administração, com suas várias teorias e aspectos funcionais. Além desses
tópicos, foi abordada a organização curricular com os objetivos do curso.
Os resultados dessa pesquisa poderão auxiliar nas discussões que estão
sendo travadas, em especial com as mais recentes determinações do Parecer
Conselho Nacional de Educação (CNE) / Conselho Pleno (CP) nº 02, de 1º de julho
de 2015, nas quais poderão ocorrer adequações importantes na consolidação do
preparo do pedagogo para a gestão.
Como benefício desta pesquisa, espera-se contribuir com a proposta de um
curso de especialização que complemente a formação do gestor escolar.
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2 PERCURSO HISTÓRICO DA PEDAGOGIA

Nesta parte da pesquisa são estabelecidos alguns marcos do percurso histórico
da Pedagogia que tornam possível o entendimento do processo de criação,
desenvolvimento e consolidação do curso, desde o Brasil colônia até os dias atuais.
Pode-se dizer que a educação no Brasil se iniciou durante o período da
colonização, com a vinda dos jesuítas, ou seja, quase cinquenta anos após o
descobrimento. A Companhia de Jesus, ordem oficializada pela Igreja Católica em
1540, tinha como base, em Portugal, a atividade educativa, entre suas mais
importantes tarefas. No Brasil isso não foi diferente. No início, os esforços
educacionais foram dirigidos aos indígenas, como a catequese promovida pelos
missionários que vinham difundir a crença cristã entre os nativos.
Segundo Ghiraldelli Jr (2009), este movimento, liderado pelo Padre Manoel da
Nóbrega, com a montagem de um plano de ensino adaptado ao local e ao que ele
entendia ser a sua missão, confere nossa primeira pedagogia.
Os jesuítas praticamente monopolizaram a educação no Brasil, com a fundação
de muitos colégios, sendo o mais famoso o que deu origem à cidade de São Paulo,
em 1554. Entretanto, nas famílias mais ricas também se adotou o regime de estudos
por preceptores ou parentes mais letrados.
Uma grande mudança ocorreu em 1759, com a expulsão dos jesuítas do Brasil
e a extinção da Ordem pela Coroa Portuguesa, por ordem do Marquês de Pombal,
primeiro-ministro de Dom José I. Nessa ocasião, os jesuítas já haviam fundado mais
de cem estabelecimentos de ensino, tendo causado uma profunda influência na
sociedade brasileira.
O projeto do Marquês de Pombal era, segundo Ghiraldelli Jr (2009),
empreender uma série de reformas a fim de adaptar Portugal e suas colônias ao
mundo moderno, aproximando-se das ideias iluministas, incluindo-se as Aulas Régias,
como ensino elementar de letras e humanidades, aprimorando-se depois com a
inclusão de filosofia, economia, desenho, línguas inglesa e francesa.
Nesses duzentos anos de construção da pedagogia no Brasil, o cenário para a
população não sofreu mudanças significativas, pois poucos tinham acesso à
educação formal. Além disso, somando-se aos nativos e aos colonizadores brancos,
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houve o acréscimo significativo da população com a chegada dos escravos negros,
que não tinham qualquer direito à educação.
O processo de transmissão de conhecimento, de maneira sistemática, segundo
Ghiraldelli Jr (2009), só se deu após a vinda da família Real ao Brasil em 1808, tendo
sido o ensino estruturado em três níveis: primário, secundário e superior. O primário
era limitado, basicamente, ao ler e escrever, e o secundário a algumas disciplinas
adicionais às Aulas Régias. Já o ensino superior foi criado a fim de proporcionar uma
mínima estrutura à Corte que acompanhava Dom João VI. Assim, constituiu-se as
primeiras Academias Militares, Escolas de Medicina e outros equipamentos culturais
como a Biblioteca Real, Museu Real e Jardim Botânico.
Entretanto, para o autor, todo esse movimento não moveu a educação
brasileira de sua importância secundária para algo realmente significativo. Enquanto
as colônias espanholas já tinham criado universidades desde o século XVI, como no
México e Peru, no Brasil, a primeira universidade só viria a existir no século XX,
embora a Escola de Medicina da Bahia tenha sido criada em 1808, com a chegada da
família Real.
Segundo Villela (2007), no início do século XIX, o mestre-escola era o indivíduo
que possuía um grau de instrução maior que os demais e a ele era confiada a tarefa
de ensinar. As aulas eram dadas para grupos em sua própria casa. Mesmo sendo
Portugal vanguarda na laicização do sistema escolar, que marcou a Europa do final
do século XVIII, inicia-se aqui, nos anos 1800, de maneira a ter um sistema ainda
precário.
Podemos dizer que, no decorrer dos três séculos da época moderna,
a função docente, de início não especializada e exercida como
ocupação secundária, vai mudar radicalmente. Neste percurso, a ação
das ordens religiosas [...] que se dedicavam ao ensino é bastante
relevante. [...] Os “antigos” docentes serão confrontados com um
projeto de laicização, mas este, se por um lado os subordina à
autoridade do Estado, por outro lhes assegura um novo estatuto sócioprofissional. [...] A “funcionalização” pode ser entendida, pois, como
um projeto sustentado ao mesmo tempo pelos docentes e pelo Estado,
em que aqueles anseiam por se constituir num corpo administrativo
autônomo enquanto este busca garantir o controle da instituição
escolar. (VILLELA, 2007, p. 100).

Outro ciclo histórico a ser considerado surge após nossa independência. Já na
Constituição de 1824 havia um tópico específico à educação, que previa a ideia de

22

um sistema nacional. Afirmava que o Império deveria possuir escolas primárias,
ginásios e universidades.
Essas escolas acabam por substituir o mestre-escola, pelo professor do ensino
primário, mas a educação no Brasil não segue uma evolução linear. Na verdade, sua
formação se constitui em uma sucessão de avanços e retrocessos, com criações e
extinções de escolas, dentre as quais as denominadas Escolas Normais.
Para Villela (2007), essas experiências oscilavam entre propostas liberais e
conservadoras. Embora houvesse um discurso para democratizar a educação, ela
ainda permanecia hierarquizada de acordo com interesses políticos que eram
convenientes. Os detentores do poder acabavam influenciando o modo de pensar e
agir da sociedade em geral. O método conservador atendia, pois disciplinava. Isso era
bastante desejável, não pelo seu potencial de instruir bem, mas porque tais
características estavam de acordo com os propósitos políticos destes grupos. A
representatividade eleitoral que previa o voto do alfabetizado causava apreensão à
elite.
Vale lembrar que os primeiros decretos de criação de escolas normais no Brasil
remontam às décadas de 30 e 40 do século XIX como consequências das reformas
previstas pelo Ato Adicional de 1834. Consegue-se observar, a partir de então, uma
sequência de atos de criação dessas escolas em vários pontos do país: Província de
Minas Gerais (1835), Rio de Janeiro (1835), Bahia (1836), São Paulo (1846), dentre
os primeiros.
A introdução do método lancasteriano, que se baseava na ajuda mútua entre
alunos mais adiantados e menos adiantados, acabou sendo comum no Brasil a partir
de 1839. Esse método foi iniciado na Índia pelo pastor protestante Andrew Bell. Após
o quacker Joseph Lancaster recriá-lo na Inglaterra, devido à falta de recursos, acabou
por obter certo êxito. (GHIRALDELLI JR, 2009).
Esse método, segundo Villela (2007), receberia alguns acréscimos na reforma
de 1847, que funde a Escola Normal com o Liceu Provincial. Para este autor, no
entanto, o fato mais interessante durante esse período foi a criação de um curso
especial para mulheres, em dias alternados aos dos homens.
Segundo Ghiraldelli Jr (2009), a educação durante o Império sofreu oscilações,
variando de conservadora a liberal. Com o advento da reforma de Leôncio de
Carvalho, ministro do Império, gerou-se uma imensa liberdade no ensino, abolindo-se
a frequência às aulas, podendo-se aprender com quem conviesse e, ao final,
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submeter-se aos exames em um estabelecimento. Isso tornava o ensino brasileiro
muito mais um sistema de exames do que um projeto educacional. Esta característica
percorreu toda a Primeira República e, em alguns aspectos, perdura até os dias atuais.
O período que abrange os últimos anos do século XIX até os anos 70 do século
XX compreende um momento histórico bastante ativo no Brasil. A abolição da
escravidão (1888) e a proclamação da República (1889) são eventos que estão
inseridos em importantes mudanças sociais, como o aumento da industrialização e
urbanização, desenvolvimento científico e rápido crescimento populacional, e que
tiveram impacto na organização educacional.
De acordo com Veiga (2007), entre 1889 e 1971 houve quatro importantes
movimentos representativos na história da educação republicana. O primeiro foi a
organização administrativa, com a criação, em 1890, da Secretaria de Estado dos
Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, que ficou a cargo do positivista
Benjamin Constant. Embora esta pasta tenha tido uma curta existência, ficou
estabelecido que seria da alçada do Governo Federal somente os cursos superiores.
A Educação Básica permanecia a cargo dos estados, que tinham autonomia para sua
organização. Somente em 1930, com Getúlio Vargas, houve o segundo movimento,
que traria as bases para traçar um projeto nacional de educação, com destaque para
a introdução do ensino laico, a unificação da escola republicana, a separação entre
Igreja e Estado, a criação dos grupos escolares e o início dos debates para a Escola
Nova.
Ainda conforme Veiga (2007), no período entre 1930 e 1971, as reformas
passaram a ter uma abordagem nacional, com diretrizes a serem seguidas pelos
estados. Este período foi marcado pela criação dos estatutos das universidades,
aprovação de leis orgânicas para o ensino secundário, profissional, primário e normal,
além da aprovação de duas Leis de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1961 e
1971). Por fim, travaram-se debates políticos na defesa da escola pública e gratuita,
sendo os manifestos mais importantes os de 1932 e 1959. Tais apelos criaram
movimentos de educação popular, com destaque significativo de Paulo Freire, mas
que seriam interrompidos em 1964 pelo regime militar.
Iniciando-se o período de plena democracia, pode-se encontrar grandes
avanços formais na promulgação da Constituição de 1988, que fixa a necessidade de
uma nova LDB. Embora muitos acreditassem que tais medidas jurídicas resolveriam
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os problemas educacionais, não se obteve o resultado esperado. (GHIRALDELLI JR,
2009).
Segundo Gonçalves (2013), de uma escola elitista, pôde-se observar, a partir
dos anos 1970, um maior número de vagas, especialmente no ensino fundamental.
Mesmo assim, nos anos finais do século XX, as vagas, para os ensinos infantil e
médio, ainda eram insuficientes. O mesmo ocorreu no ensino superior, embora tenha
sido disponibilizado um maior número de vagas em instituições particulares
suportadas por programas e incentivos federais. No final do século XX e início do XXI
foram identificadas conquistas no campo educacional – lembrando-se, porém, ainda
não estarem isentas de contradições e novas demandas.
Conforme Ghiraldelli Jr (2009), o Brasil ocupa apenas um nível intermediário
num grupo de 53 países, de acordo com o Índice de Educação para Todos (IDE), da
UNESCO. Esse nível intermediário significa que não atingimos as metas desejadas.

2.1 Percurso Histórico do Curso de Pedagogia da UNIMES
A Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES – é mantida pelo Centro de
Estudos Unificados Bandeirante, com sede em Santos, Estado de São Paulo. Situase à Rua da Constituição, nº 374, Bairro Vila Nova, CEP 11015 – 470.
O Centro de Estudos Unificados Bandeirante – CEUBAN – iniciou suas
atividades em 20 de junho de 1968, sob a antiga denominação de Sociedade Civil de
Educação Física de Santos. Esse nome foi dado porque o Banco Bandeirante
emprestou dinheiro para a compra do Colégio Coração de Maria, local onde ainda
hoje funciona um dos campus da Universidade.
O CEUBAN iniciou suas atividades em abril de 1969, nas dependências do
Brasil Futebol Clube, em Santos, com a criação da primeira Faculdade, a de Educação
Física. No ano seguinte, mudou-se para um novo prédio, instalado em grande área
fechada que abrigava um ginásio coberto, quadras de esporte, pista de atletismo,
piscina, instalações sanitárias e salas de aula que atendiam às exigências técnicopedagógicas e os quesitos legais.
No ano de 1972 foi criada a Faculdade de Educação e Ciências Humanas
“Professor Laerte de Carvalho”, com o curso de licenciatura plena em Pedagogia,
autorizado a funcionar pelo Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 1000,
de 15 de setembro de 1972, e Decreto Federal nº 71 301, de 01 de novembro de 1972,

25

reconhecido pelo Parecer nº71/75 e Decreto Federal nº 75 498, de 18 de março de
1975. Nessa configuração, ofereceu as seguintes habilitações:


Pedagogia – Habilitação: Administração Escolar - Parecer CFE nº 71/75 Decreto nº 75.489 - 18/03/75



Pedagogia - Habilitação: Administração Escolar - Parecer CFE nº 71/75 Decreto nº 75.489 - 18/03/75



Pedagogia - Habilitação: Magistério das Matérias Pedagógicas de 1º e 2º Grau
- Parecer CFE nº 71/75 - Decreto nº 75.489 - 18/03/75



Pedagogia – Habilitação: Orientação Educacional - Parecer CFE nº 71/75 Decreto nº 75.489 - 18/03/75



Pedagogia – Habilitação: Supervisão Escolar - Parecer CFE nº 739/85 Portaria MEC nº 106 - 07/02/85
Em 1996 foi aprovada, pelo Conselho Universitário – CONSUN, o oferecimento

das habilitações que seguem:


Pedagogia – Habilitação: Tecnologia Educacional - Parecer CONSUN nº
017/96 - 04/11/96 - Resolução CONSUN nº 017/96 - 04/11/96



Pedagogia – Habilitação: Treinamento e Desenvolvimento de Recursos
Humanos - Parecer CONSUN nº 017/96 - 04/11/96 - Resolução CONSUN nº
017/96 - 04/11/96

Apoiada no Parecer CNE/CP nº5/2005, a Resolução CNE/CP nº1/2006 institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Licenciatura em Pedagogia e a
Faculdade de Educação e Ciências Humanas estrutura o curso, a partir de 2007, na
configuração de Pedagogia – Formação para a docência na Educação Infantil, para
os anos iniciais do Ensino Fundamental e para Gestão Educacional, com 300 vagas
no período noturno, com duração de 3 anos.
Contextualizando com as necessidades dos acadêmicos em atuar com outra
modalidade de ensino, incorporou-se na organização curricular de curso, a partir de
2011, componentes curriculares oferecidos à distância.
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Ainda, com vistas a oferecer melhor qualidade na integração horizontal e
vertical do curso, opta-se por oferecer a organização curricular semestral apresentada
no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), considerado nesta pesquisa.

2.2 Marcos Legais

O curso de Pedagogia no Brasil foi concebido no contexto da criação das
Faculdades de Filosofia, Ciência e Letras, em 1939, por meio do Decreto-Lei nº 1190,
de 04 de abril de 1939, como consequência da preocupação com a formação de
docentes para o curso Normal. Ainda que a formação de pedagogos tenha como
Marco Legal o decreto citado acima, pode-se observar que desde o século XVI
havia algum tipo de magistério e, ainda no século XVIII, estabeleceu -se regras
para o ensino por meio de exames aos quais os professores eram submetidos.
Mesmo assim, torna-se importante a compreensão do percurso histórico do
curso de Pedagogia no Brasil, por meio dos seguintes Marcos Legais: Decreto-Lei nº
1.190/1939, Lei nº4024/61, Parecer CFE nº 251/1962, Lei nº 5540/68, Parecer CFE nº
252/1969, Lei nº 9394/96, tratando-se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e Diretrizes de 2006, retratado na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio
de 2006, que institui diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em
Pedagogia – Licenciatura.
O Decreto-Lei n.º 1.190, de 4 de abril de 1939, organizou a Faculdade Nacional
de Filosofia, criando o curso de Pedagogia com três anos de bacharelado e mais um
ano que compreendia o curso de Didática para a formação do professor. Assim, em
três anos, formava-se o bacharel e no quarto ano (curso de Didática), conferia-se o
diploma de licenciado. Tal configuração de matriz curricular ficou denominada como
“Modelo 3+1”.
Após um longo período sem haver qualquer legislação referente ao tema, foi
promulgada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4024, fixando as diretrizes e bases
da educação nacional. Esta Lei foi revogada pela Lei nº 9394/96, excetuando-se os
artigos 6º ao 9º que, no entanto, não se relacionam ao curso de Pedagogia.
A partir desse momento surgem vários textos legais conferindo novos olhares
ao curso de Pedagogia e à Educação.
O Parecer do CFE nº 251, de 1962, de autoria do conselheiro Valnir Chagas,
fixava um currículo mínimo para o curso de Pedagogia, porém reafirmando a estrutura
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padrão dos cursos de licenciatura, ou seja, o “Modelo 3+1” proposto desde a origem
do curso de Pedagogia. Este parecer, no entanto, previa que o curso de Pedagogia
se destinava à formação do “técnico em Educação” e do professor de disciplinas
pedagógicas do curso Normal, por meio do bacharelado e da licenciatura,
respectivamente. Finalmente, aponta para a formação do professor para o nível
superior em curso de graduação/licenciatura, embora os sistemas de ensino
continuassem a admitir o formado no curso Normal colegial para os anos iniciais do
ensino fundamental.
Em 1968, por força da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixava
normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com
a escola média, e dava outras providências, o curso de Pedagogia deixou de fazer
parte das Faculdades de Filosofia, uma vez que a seção de Pedagogia dentro da
Faculdade de Filosofia deixava de existir. Esta Lei foi revogada pela Lei nº 9394/96,
excetuando-se o artigo 16 que, no entanto, não se relacionava ao curso de Pedagogia.
O Parecer do CFE nº 252/1969, de 11 de abril de 1969, e a Resolução do CFE
nº 2, de 1969, ambas de autoria do professor Valnir Chagas, membro do Conselho
Federal de Educação, regulamentaram o curso de Pedagogia, que passou a ser
oferecido pelas Faculdades de Educação, em conformidade com os princípios da Lei
5.540/1968.
Definia a estrutura curricular do curso de Pedagogia, abolindo a distinção
entre bacharelado e licenciatura, e introduzindo o estágio supervisionado. Sua
contribuição incrementou a formação para o magistério, cunhando o conceito de
que "quem pode o mais, pode o menos", ou seja, quem prepara o professor
primário tem condições de ser também professor primário.
Sua estrutura, ao fixar o currículo mínimo e a duração do curso, dividiu a
estrutura curricular em duas partes: a comum – base do curso, e a diversificada –
oferecendo diversas habilitações de duração plena, composta por Magistério das
disciplinas pedagógicas na Escola Normal e Orientação Educacional; e de curta
duração, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar. As
habilitações passaram a compor a parte final na estrutura do curso de Pedagogia, ao
contrário do formato anterior composto por bacharelado e licenciatura. A disciplina de
didática, antes optativa, passou a compor a parte comum do currículo, sob o
argumento de que os pedagogos seriam, por princípio, professores da Escola Normal.
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Assim, a partir dessa análise, o curso de Pedagogia passou a conferir somente
o grau de licenciado, abolindo o de bacharel.
Essa Resolução foi revogada a partir da vigência da Resolução CNE/CP nº1,
de 15 de maio de 2006.
A Lei nº 9394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, trazendo novos rumos para a educação
e para os profissionais que nela atuam. O art. 62, com a nova redação da Lei nº
13.415/17, definiu o local e o nível da formação de professores para atuar na educação
básica.

Art.62: A formação de docentes para atuar na educação básica farse-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil
e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2017, s.p).

Outro fato relevante dessa Lei foi a criação de novos espaços para a formação
de professores da Educação Básica, como mostrado no Art. 61, redação pela Lei nº
12.014/09 que altera o artigo original:

Art.61: Consideram-se profissionais da educação escolar básica os
que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em
cursos reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia,
com habilitação em administração, planejamento, supervisão,
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo
a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem
como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação
básica, terá como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento
dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de
trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios
supervisionados e capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em
instituições de ensino e em outras atividades.
(BRASIL, 2009, s.p.).
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Esta Lei ainda suscita um ponto importante em relação ao papel do licenciado
em Pedagogia na estrutura educacional, como mostrado a seguir:

Art.64: A formação de profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino,
garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996).

Após a implantação da Lei 9.394/96 foram homologados outros textos,
merecendo destaque a Resolução CNE/CP nº 01/2006, de 15 de maio de 2006, pois
institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em
Pedagogia, licenciatura. Esta resolução foi fundamentada pelo parecer CNE/CP
nº5/2005, incluindo a emenda retificativa constante do Parecer CNE/CP nº3/2006.
O Parecer CNE/CP nº5/2005 teve origem em 2003, quando o Conselho
Nacional de Educação designou uma comissão bicameral, com a finalidade de definir
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. Em maio de 2004,
recebeu a incumbência de tratar das matérias referentes à formação de professores,
dando prioridade às diretrizes curriculares, para o curso de Pedagogia. Essa comissão
aprofundou os estudos sobre as normas gerais e as práticas curriculares vigentes nas
licenciaturas, bem como sobre a situação paradoxal da formação de professores para
a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental.
Esse Parecer tomou como referência as proposições formalizadas nos últimos
25 anos, em análises da realidade educacional brasileira, com a finalidade de
diagnóstico e avaliação sobre a formação e atuação de professores, em especial na
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como em cursos de
Educação Profissional para o Magistério e para o exercício de atividades que exijam
formação pedagógica e estudo de política e gestão educacionais.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia resultam, pois,
do determinado na legislação em vigor, assim como de um longo processo de
consultas e de discussões, em que experiências e propostas inovadoras foram
tencionadas, avaliações institucionais e de resultados acadêmicos da formação inicial
e

continuada de professores foram

confrontados com práticas docentes,

possibilidades e carências verificadas nas instituições escolares.
Ao longo do processo de desenvolvimento social e econômico do país,
cresceram as exigências de qualificação docente, trazendo novas necessidades para
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a gestão escolar, com funções especializadas e descentralizadas, maior autonomia e
responsabilidade institucional. As formações para a docência, para cargos de direção,
assessoramento às escolas e aos órgãos de administração dos sistemas de ensino
foram valorizadas. Como sempre, no centro das preocupações e das decisões,
estavam os processos de ensinar, aprender, além do de gerir escolas.
O referido Parecer CNE/CP nº 5/2005, coloca como finalidade do curso de
Pedagogia o seguinte:

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
de 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. A formação oferecida
abrangerá, integradamente à 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, 2006, p. 6).

O Parecer estabelece como objetivos do curso de Pedagogia a formação
de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, de Educação Profissional na área de serviços, apoio escolar, e em outras
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, além de atividades
compreendidas na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino,
englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
tarefas próprias do setor da Educação, em experiências educativas não-escolares e
na produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional,
em contextos escolares e não-escolares.
Considera-se também o perfil do licenciado e as aptidões necessárias ao
egresso do curso de Pedagogia, sendo principalmente relacionadas à docência e
gestão.
Discorre, ainda, sobre a organização do curso, que confere o grau de
Licenciado em Pedagogia ao egresso, sendo estruturado por meio do projeto
pedagógico de cada instituição, abrangendo núcleos de estudos básicos,
aprofundamento e diversificação de estudos e estudos integradores, com a
distribuição de uma carga horária mínima de 3200 horas de efetivo trabalho
acadêmico.
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Sua conclusão resulta no Projeto de Resolução, porém suscitando um novo
parecer para retificar um de seus artigos, como pode ser observado a seguir.
O Parecer CNE/CP nº3/2006 teve origem após análise pelo Ministério da
Educação do Parecer CNE/CP nº5/2005, restituindo-o ao Conselho, a fim de ser
reexaminado.
Considerando-se inúmeras manifestações de interesse da comunidade
educacional, e no intuito de contemplar integralmente a Lei 9394/96, decidiu-se
propor a seguinte emenda retificativa ao art. 14 do Projeto de Resolução, que estava
contido no Parecer CNE/CP nº5/2005:

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer CNE/CP
nº 5/2005 e desta Resolução assegura a formação de profissionais da
educação prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do
art. 3º da Lei nº 9.394/96.
§ 1º. Esta formação profissional também poderá ser realizada em
cursos de pós-graduação, especialmente estruturados para este fim e
abertos a todos os licenciados.
§ 2º. Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo
poderão ser complementarmente disciplinados pelos respectivos
sistemas de ensino, nos termos do Parágrafo único do art. 67 da Lei
nº 9.394/96. (BRASIL, 2006).

Essa redação procura dirimir qualquer dúvida sobre a eventual não observância
do disposto no art. 64 da Lei nº 9.394/1996, ou seja, assevera que a Licenciatura em
Pedagogia realiza a formação para administração, planejamento, inspeção,
supervisão e orientação educacional, em organizações (escolas e órgãos dos
sistemas de ensino) da Educação Básica e também estabelece as condições nas
quais a formação pós-graduada para tal deve ser efetivada.
A Resolução CNE/CP nº 01/2006, de 15 de maio de 2006, institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura .
Pode-se apontar como pontos principais a definição da atuação nas funções de
magistério, serviços, apoio escolar, organização e gestão de sistemas e
instituições de ensino, estruturando o curso nos núcleos de ensino básico, de
aprofundamento e diversificação de estudos e de estudos integradores com uma
carga mínima de 3200h, sendo 2800h de atividades formativas, 300h de estágio
supervisionado e 100h de atividades teórico-práticas em áreas específicas.
Um aspecto relevante abordado nessa resolução foi a definição de que o
curso de Pedagogia propiciaria, por meio de estudos teórico -práticos, entre
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outros, a participação na gestão de processos educativos e na organização e
funcionamento de sistemas e instituições de ensino, explicitado nos artigos 3º e 4º.

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.
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação
de professores para exercer funções de magistério na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na
área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de
ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.
(BRASIL, 2006).

O Ministério da Educação publicou a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho
de 2015, definindo 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 . Esta
Resolução foi fundamentada no Parecer CNE/CP nº2, de 9 de junho de 2015, porém
não revoga a Resolução CNE/CP nº 01/2006.
Entre os aspectos abordados, pode ser destacado aquele que preza por
assegurar a base comum nacional, com um mínimo de 3200h de efetivo trabalho
acadêmico, sendo 400h de prática como componente curricular, 400h de estágio
supervisionado a partir da segunda metade do curso, 2200h de aulas para os
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conteúdos curriculares e 200h de atividades teórico-práticas de aprofundamento
em áreas específicas de interesse do estudante. Além disso, a duração mínima
do curso passa a ser de 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos.
O Parecer CNE/CP nº10, de 10 de maio de 2017, propõe a alteração da
Resolução CNE/CP nº2, de 1º de julho de 2015, em relação ao prazo de
implementação das adaptações aos cursos de formação de professores que se
encontram em funcionamento, prorrogando em mais um ano a data limite original.
Com o propósito de delimitar as características e responsabilidades que
constituem a formação dos professores, a abordagem deste t rabalho considera
os seguintes Marcos Legais, resumidos no seguinte quadro:

Quadro 1. Marcos Legais
Legislação
Titulação
Estabelecida
Ementa

Comentários

Legislação
Titulação
Estabelecida
Ementa
Comentários

Decreto-Lei nº1190/39 de 04/04/1939
Bacharel em Pedagogia/Licenciado (3+1 anos)
Dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia
-Preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal
-Cargos ou funções do magistério secundário ou normal
-Cargos ou funções de assistentes no ensino superior
-Cargos de técnico em educação
-Pedagogia com duração de 3 anos + Didática de 1 ano
Lei nº4024 de 20/12/1961
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Revogada pela Lei nº9394/96 exceto os artigos 6º a 9º (*)

Legislação

Parecer CFE nº251/62 de 11/04/62

Titulação
Estabelecida

Bacharel/Licenciado

Finalidade

Comentários

-Fixação de um currículo mínimo para o curso
-Previa que o curso de pedagogia destinava-se à formação do
“técnico em Educação” e do professor de disciplinas pedagógicas do
Curso Normal, por meio do bacharelado e da licenciatura,
respectivamente.
-Aponta para a formação do professor para o nível superior em curso
de graduação licenciatura, embora os sistemas de ensino
continuarem a admitir o formado no Curso Normal colegial para os
anos iniciais do ensino fundamental.

(*) Artigos que não estão relacionados ao tema da pesquisa
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Quadro 1. Marcos Legais (cont.)
Legislação

Lei nº5540/68 de 28/11/68

Titulação
Estabelecida

-

Ementa
Comentários

Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e
sua articulação com a escola média, e dá outras providências
Revogada pela Lei nº9394/96 exceto o artigo 16 (**)

Legislação

Parecer CFE nº252/69 de 11/04/69

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

Legislação
Titulação
Estabelecida
Finalidade

Comentários

-Definiu a estrutura curricular do curso de Pedagogia
-Aboliu a distinção entre bacharelado e licenciatura
-"Quem pode o mais, pode o menos"
-Introdução do Estágio Supervisionado
-Formação para o magistério
-Habilitação para gestão escolar
-Cargos ou funções do magistério nos primeiro e segundo graus
-Orientação e supervisão educacional
-Administração escolar
-Inspeção escolar
Resolução CFE nº2/69 de 12/05/69
Licenciado
Fixa os mínimos de conteúdo e duração do curso de Pedagogia
-Conteúdos divididos em parte comum, parte diversificada e
habilitação específica (Orientação e Supervisão Educacional,
Administração Escolar e Inspeção Escolar)
-Revogada pela Resolução CNE/CP nº1 de 15 de maio de 2006

(**) Artigo que não está relacionado ao tema da pesquisa
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Quadro 1. Marcos Legais (cont.)
Legislação

Lei nº9394/96 de 20/12/96

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Ementa

Comentários

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Art.61: Consideram-se profissionais da educação escolar básica os
que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em
cursos reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia,
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção
e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou
doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo
a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem
como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação
básica, terá como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento
dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de
trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios
supervisionados e capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em
instituições de ensino e em outras atividades
(Redação dada pela Lei nº12014/09)
Art.62: A formação de docentes para atuar na educação básica far-seá em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e
nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio, na modalidade normal (Redação dada pela Lei nº13415/17)
Art.64: A formação de profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou
em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida,
nesta formação, a base comum nacional.
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Quadro 1. Marcos Legais (cont.)
Legislação

Resolução CNE nº2/97 de 26/06/97

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica dos
docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do
ensino médio e da educação profissional em nível médio
Estrutura curricular articulada em núcleos Básico (prática da
escola), Estrutural (conteúdos curriculares) e Integrador (prática de
ensino)
Carga horária total mínima de 540h teoria e prática (mínimo de
300h)

Legislação

Decreto nº3276/99 de 06/12/99

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Ementa

Comentários

Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para
atuar na educação básica
Art. 3º A organização curricular dos cursos deverá permitir ao
graduando opções que favoreçam a escolha da etapa da educação
básica para a qual se habilitará e a complementação de estudos que
viabilize sua habilitação para outra etapa da educação básica.
Art. 5º O Conselho Nacional de Educação, mediante proposta do
Ministro de Estado da Educação, definirá as diretrizes curriculares
nacionais para a formação de professores da educação básica.

Legislação

Decreto nº3554/00 de 07/08/00

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Ementa

Comentários

Dá nova redação ao § 2o do art. 3o do Decreto no 3.276, de 6 de
dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação em nível superior de
professores para atuar na educação básica, e dá outras providências.
§ 2o A formação em nível superior de professores para a atuação
multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em
cursos normais superiores
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Quadro 1. Marcos Legais (cont.)
Legislação

Resolução CNE/CP nº9, de 08/05/01

Titulação
Etabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, cursos de
licenciatura, de graduação plena
- Organização curricular
-Formação de professores
-Concepção, desenvolvimento e abrangência do curso

Legislação

Parecer CNE/CP nº28, de 02/10/01

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-Institui a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação Básica
em nível superior
- Mínimo de 2800h, sendo:
-400h de prática como componente curricular
-400h de estágio supervisionado a partir da segunda metade do
curso
-1800h de aulas para os conteúdos curriculares
-200h para outras formas de atividades acadêmico-científicoculturais

Legislação

Parecer CNE/CP nº5, de 13/12/05

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Pedagogia, Licenciatura
-Define atuação nas funções de magistério, serviços, apoio escolar,
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino
-Estrutura do curso nos núcleos de ensino básico, de
aprofundamento e diversificação de estudos e de estudos
integradores
-Carga mínima de 3200h, sendo:
-2800h de atividades formativas
-300h de estágio supervisionado
-100h de atividades teórico-práticas em áreas específicas
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Quadro 1. Marcos Legais (cont.)
Legislação

Parecer CNE/CP nº3, de 21/02/06

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-Trata da emenda retificativa ao art. 14 do Projeto de Resolução
contido no Parecer CNE/CP nº5 de 13/12/05, referente às
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia.
Fundamentado no Parecer CNE/CP nº5, de 13/12/05

Legislação

Resolução CNE/CP nº1, de 15/05/06

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Pedagogia, licenciatura
Fundamentado no Parecer CNE/CP nº5, de 13/12/05, na emenda
retificadora do Parecer CNE/CP nº3, de 21/02/06 e revoga a
Resolução CNE/CP nº2, de 12/05/69

Legislação

Parecer CNE/CP nº9, de 05/12/07

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-Reorganização da carga horária mínima dos cursos de Formação de
Professores, em nível superior, para a Educação Básica
-Passam a ter, no mínimo, 2800h de efetivo trabalho acadêmico,
compreendendo:
-300h de estágio supervisionado
-2500h dedicadas às demais atividades formativas

Legislação

Lei nº12014/09 de 06/08/09

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Ementa

Comentários

Altera o art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a
finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se devem
considerar profissionais da educação
Vide Lei nº9394/96
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Quadro 1. Marcos Legais (cont.)
Legislação

Parecer CNE/CP nº5, de 09/06/15 e
Resolução CNE/CP nº2, de 01/07/15

Titulação
Estaelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-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
-Deve assegurar a base comum nacional
-Mínimo de 3200h de efetivo trabalho acadêmico, sendo:
-400h de prática como componente curricular
-400h de estágio supervisionado a partir da segunda metade do
curso
-2200h de aulas para os conteúdos curriculares
-200h de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas
específicas de interesse do estudante
-Duração mínima do curso de 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos
-Implementação em até 2 (dois) anos da data de publicação

Legislação

Lei nº13415/17 de 16/02/17

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Ementa
Comentários

Altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional entre outras
Vide Lei nº9394/96

Legislação

Parecer CNE/CP nº10, de 10/05/17

Titulação
Estabelecida

Licenciado

Finalidade

Comentários

-Proposta de alteração da Resolução CNE/CP nº2, de 01/07/15
Os cursos de formação de professores, que se encontram em
funcionamento, deverão se adaptar a esta Resolução no prazo de 3
(três) anos, a contar da data de sua publicação.

Pode-se dizer que, desde a criação do curso de Pedagogia, ele tem sido
marcado por dicotomias entre professor e especialista, bacharelado e licenciatura,
generalista e especialista, técnico em educação e professor.
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3 PERCURSO HISTÓRICO DA ADMINISTRAÇÃO

Faz-se necessária uma análise do percurso histórico da forma de administrar,
contemplando sua origem, evolução e ideias ao longo do tempo, tentando avaliar as
mudanças causadas pelo meio social e por eventos históricos, conduzindo ao que
atualmente denominamos Administração.
Pode-se estabelecer que os primeiros fundamentos surgiram alguns séculos
antes de Cristo, quando a humanidade ainda iniciava o conceito de aglomerados
habitacionais e buscava maneiras para a solução de problemas práticos. Passando
pelas grandes civilizações como Egito, China e todo o oriente, chega-se ao mundo
ocidental com destaque especial a duas instituições: as organizações militares e a
Igreja Católica.
Entretanto, é praticamente impossível determinar qual o nível de consciência
que a humanidade possuía naquele período histórico, ou seja, até onde havia a exata
noção de que eles estavam, efetivamente, administrando da maneira como
observamos nos dias de hoje.
Como afirma Gomes (2005), foi a revolução industrial que provocou o
aparecimento da empresa e da moderna administração. Isso ocorreu no final do
século XVIII, estendendo-se até os dias atuais, trazendo rápidas e profundas
mudanças econômicas, sociais e políticas.
Com início na Inglaterra, a invenção da máquina a vapor provocou um enorme
surto de industrialização, que se estendeu rapidamente a toda Europa e Estados
Unidos. Advindo da própria revolução industrial, ocorreram mudanças tecnológicas
significativas ao longo dos anos. Ao final desse período, Gomes (2005) afirma, ainda,
que o mundo já não era mais o mesmo. Isso levou a Administração a apresentar uma
proposta a duas consequências provocadas por essa revolução, a saber:


Crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a
exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a
improvisação;



Necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas
fazer face à intensa concorrência e competição no mercado.

para
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A partir dessa necessidade surgem as Teorias da Administração, percorrendo
um caminho cronológico, conforme Santos (2014), mostrado a seguir:

Quadro 2. Esquema Cronológico dos Estudos Ortodoxos da Administração
Período
Século XIX

1900-1930

1940

Escola/
Perspectivas
Antecedentes

Clássica

Comportamental

1940-1950

Quantitativa

1960

Pragmática

Estudos/Teorias
Revolução Industrial

Adam Smith

Administração Científica
Teoria Geral da
Administração
Teoria Burocrática das
Organizações
Movimento das Relações
Humanas
Estudos de Comportamento

Frederic Taylor
Henri Fayol

Primeiras Teorias de
Motivação e Liderança
Teoria da Matemática
Pesquisa Operacional
Teoria dos Jogos
Teorias Neoclássicas
Administração por Objetivo
Abordagem Sistêmica
Abordagem Contingencial

1960-1990

Moderna
Administração por
Processos
Excelência Administrativa

Século XXI

Contemporânea

Fonte: SANTOS, 2014

Principais Autores

Teoria do Caos

Max Weber
Maslow
McGregor
Hawthorne&Elton Mayo

Patrick Blacket
John von Neumann
Oskar Morgenstern
Harold Kootz
Cyril O´Donnel
Peter Drucker
Joan Woodward
Alfred Chandler Jr
Igor Ansoff
Michael Porter
Henry Mintzberg
W.E. Deming
Robert Monks
Edward Norton Lorenz
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3.1 Principais Estudos e Teorias da Administração

É importante ressaltar que não é o propósito deste trabalho descrever e/ou
analisar as especificidades desses estudos ou teorias, mas apenas citá-las, de modo
a proporcionar uma visão em relação à evolução no campo da administração em sua
totalidade.
Segundo Chiavenato (2003), Henri Fayol foi o primeiro a definir as funções
básicas do Administrador, ou seja, planejar, organizar, coordenar, comandar e
controlar. Além de Fayol, Frederick Taylor, Henry Ford e Max Weber contribuíram,
com suas teorias, nos primórdios da Administração.
Ainda segundo Chiavenato (2003),

sobretudo

com

as

contribuições

da Abordagem Neoclássica da Administração, em que um dos maiores nomes é Peter
Drucker, os princípios foram retrabalhados e são conhecidos como planejar,
organizar, dirigir e controlar. Ressalta-se, então, que, destas funções, as que sofreram
transformações na forma de abordar foram "comandar e coordenar" que, atualmente,
são chamadas apenas de "dirigir" (liderança).
Mintzberg (1986) tem uma visão diferente da atuação do administrador, dividida
em funções processuais. Propõe que este atue, na verdade, exercendo diversos
papéis, sendo estes interpessoais (papel de líder, de contato e aquele ligado à imagem
de chefe), informacionais (papel de monitor, de disseminador e de porta-voz) e
decisionais (papel de empreendedor, de manipulador de distúrbios, de colocador de
recursos e de negociador).
Conforme Mattos (2009), ainda se discute sobre a Administração ser
considerada uma disciplina científica. Dessa maneira, seria um ramo das Ciências
Sociais, tratando dos agrupamentos humanos, mas com uma peculiaridade que é o
olhar mais amplo, buscando a perfeita sinergia entre pessoas, estrutura e recursos.
Diferenciaria-se das ciências puras por possuir um caráter prático de aplicação nas
organizações.
A Administração, sendo uma atividade eminentemente humana, depende do
conhecimento e das funções vitais dos seres humanos para que seja realizada. Ao
longo dos últimos anos, foram sendo desenvolvidas várias teorias, com diferentes
ênfases e, consequentemente, resultando em diferentes abordagens.
A seguir, encontra-se uma análise resumida de cada uma das principais
teorias, conforme considerações de Chiavenato (2014):
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3.2 Administração Científica

Baseada no que o autor chama de Homem Econômico. Este tipo de
Administração, formulada por Frederic Taylor, possui uma ênfase nas tarefas, com
uma organização racional do trabalho, com a racionalização das tarefas com forte
preocupação na redução dos custos e no aumento da eficiência. Assim, acabou
diferenciando os gerentes dos trabalhadores da linha de produção, sendo que cabia
ao gerente a responsabilidade pelas tarefas. Os trabalhadores apenas as executam.

3.3 Teoria Clássica

Também baseada no que o autor chama de Homem Econômico. Este tipo de
Administração, formulada por Henry Fayol, possui uma ênfase na estrutura
organizacional, de maneira formal. A divisão do trabalho deve ser feita no topo da
organização por meio da caracterização de seis funções: produção, finanças,
contabilidade, vendas, pessoal e segurança.
Além disso, nela há vários princípios gerais da Administração, tais como:
divisão de trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando,
unidade de direção, interesse geral, remuneração de pessoal, centralização, cadeia
escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe.

3.4 Modelo Burocrático

Chiavenato (2014) se baseia no que chama de Homem Organizacional. Esse
tipo de Administração possui uma ênfase na estrutura organizacional. Foi formulada
por Max Weber, e tem como características principais a racionalidade e
impessoalidade. Além disso, estabelece-se as dimensões da burocracia como divisão
do trabalho, hierarquia, regras e regulamentos, formalização das comunicações,
competência técnica por meio da seleção e promoção e análise de procedimentos
técnicos.
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3.5 Teoria das Relações Humanas

O Homem Social é abordado pelo autor nesta teoria. Esse tipo de
Administração possui uma ênfase nas pessoas, com uma organização informal. O
trabalho é uma atividade social, com forte dinâmica de grupo, baseado na motivação,
liderança e comunicação. Permanece como uma teoria prescritiva e nominativa.

3.6 Teoria Comportamental

Agora é a vez do que o autor denomina Homem Administrativo. Esse tipo de
Administração possui uma ênfase nas pessoas. A visão dos processos é descritiva e
explicativa, com forte atuação da teoria das decisões, na qual as pessoas estão
constantemente tomando decisões sobre sua permanência e participação na
organização, com o componente da teoria X e Y de Douglas McGregor, que trata da
análise de situações e conceitos antagônicos. Além disso, submete-se às
necessidades de Maslow: de autorrealização, de autoestima, sociais, de segurança e
fisiológicas. Também considera a teoria dos dois fatores de Herzberg: higiênicos e
organizacionais.

3.7 Teoria Neoclássica

Nessa abordagem teórica, Chiavenato (2014) a coloca em dois tipos: o Homem
Organizacional e o Homem Administrativo. Esse tipo de Administração possui uma
ênfase na estrutura organizacional. Também chamada de Escola do Processo
Administrativo. Concebe a Administração como um processo cíclico e contínuo que
tem quatro funções: planejamento, organização, direção e controle. No entanto, tratase de uma reafirmação dos princípios clássicos, retirando os excessos de prescrição
e normatização. Busca-se duas medidas principais: eficácia e eficiência. É uma
administração por objetivos que enfatiza o resultado final e não os meios e métodos
de trabalho.
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3.8 Modelo Estruturalista

Agora, o autor se baseia no que chama de Homem Organizacional. Esse tipo
de Administração possui uma ênfase na estrutura organizacional. Juntou as
abordagens da teoria clássica com as da escola das relações humanas. Com isso,
possui uma abordagem múltipla, com uma organização formal e informal, promovendo
uma análise intra e extraorganizacional.

3.9 Teoria dos Sistemas

O Homem Funcional é a base do autor para essa interpretação teórica. Esse
tipo de Administração possui uma ênfase na estrutura ambiental. Passa a estudar as
organizações de fora para dentro, concebendo-as como sistemas abertos, ou seja,
estão em processo contínuo e incessante de trocas com o meio ambiente. Como
principais características desses sistemas abertos estão: importação e exportação,
homeostasia (rotina e conservação do sistema), adaptabilidade (oposto à
homeostasia), que leva à mudança e inovação, morfogênese (que é a capacidade de
modificar a si próprio em decorrência da adaptabilidade), entropia negativa (no qual
sistemas abertos importam mais energia do que devolvem) e sinergia.

3.10 Teoria da Contingência

Chiavenato (2014) coloca essa teoria associada ao Homem Complexo. Esse
tipo de Administração possui uma ênfase na estrutura ambiental. Foi formulada por
Lawrence e Lorsch, considerando que as organizações possuem dois mecanismos
básicos de funcionamento: diferenciação (departamentalização) e integração
administrativa (pressão para que haja união de esforços com vistas aos objetivos da
organização). Esses mecanismos são opostos. Além disso, há dois sistemas
organizacionais: mecânicos e orgânicos. Em linhas gerais, essa teoria manteve o foco
nas tarefas, pessoas e estrutura organizacional e agregou a perspectiva da
sobrevivência e do crescimento em ambientes mutáveis, pois tudo é mutável, tudo é
relativo, tudo é contingente. O contexto ambiental é que vai ditar os rumos das
operações das empresas.
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Alguns aspectos sobre a Teoria do Caos, desenvolvida em meados dos anos
1960 por Edward Lorenz, em pesquisas meteorológicas elaboradas para o
Massachusetts Institute of Technology – MIT, com o propósito de definir padrões de
tempo climático, merecem destaque. Os resultados obtidos foram adequados para
diversas áreas de aplicação, entre elas a Economia e Administração.
Conforme Alves (2007), esse estudo se caracteriza pela análise da
complexidade da natureza, fazendo com que haja uma mudança significativa sobre o
olhar dos cientistas em relação ao mundo. Assim, criam-se alguns aspectos de
interesse: sistemas simples podem ser complexos; sistemas complexos podem ser
simples e um sistema absolutamente preciso pode ser de difícil previsão.
Dessa forma, pode-se concluir que, como qualquer outra ciência humana, a
Administração se encontra em constante evolução, sendo conduzida pela sociedade
e pela humanidade com a busca de novas soluções para cada novo desafio.
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4 ADMINISTRAÇÃO

4.1 Administração ou Gestão – Conceitos

Os termos Administração e Gestão são utilizados de maneira bastante similar.
Entretanto, para os administradores, há uma diferença significativa ao utilizar a
palavra gestão para conceituar o ato de administrar.
A palavra gestão não deveria ser utilizada por administradores pois, segundo
Kanitz (2014), gestores eram aqueles que gesticulavam, apontavam quem deveria
fazer uma tarefa. Já os administradores exercem um ministério, ou seja, servem ao
outro, ajudam os outros a serem mais produtivos. Dessa maneira, pode-se sempre
substituir o obedecer uma ordem por exercer uma função. Essa deveria ser a função
primordial do administrador, sua missão.
De uma maneira mais acadêmica e menos empresarial, a Administração é vista
“[...] como processo de planejar para organizar, dirigir e controlar recursos humanos,
materiais, financeiros e informacionais visando à realização de objetivos.” (MARTINS,
2013, p.25).
Administrar seria mais aplicável a planejar, dirigir e supervisionar ações e
pessoas para atingir, de forma eficiente e eficaz, os objetivos de uma organização.
Isso se dá por meio de uma concepção técnica racional e enfoque no processo
administrativo, com princípios de previsão, organização, comando, coordenação e
controle.
Como nas instituições de ensino se tornou muito mais usual o termo gestão,
este passa a ser adotado nas mais diversas áreas: financeira, educacional, escolar,
entre outras.
De qualquer maneira, deve-se partir de um planejamento que envolva a
escolha do sistema de gestão mais adequado às organizações, inclusive analisando
a contribuição crítica e interdisciplinar da psicologia do trabalho. Porque, de acordo
com Heloani (2003, p.15), [...] o modo com o qual o fator humano é gerenciado nas
organizações depende, basicamente, do modelo de gestão adotado e, principalmente,
do paradigma predominante em determinado período.
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4.2 Administração

A Administração, para Chiavenato (2014), é a condução racional e estratégica
das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa, e trata do
planejamento, da organização (estruturação), da direção e do controle de todas as
atividades diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorrem dentro de uma
organização. O administrador é imprescindível para a existência, sobrevivência e
sucesso das organizações, e sem a Administração as organizações não teriam
condições de existir, sobreviver e crescer, justamente porque é por meio da
Administração que os objetivos propostos são interpretados e transformados em ação
organizacional.
Na Administração, para o autor, o administrador efetua diagnósticos, soluciona
problemas, impulsiona inovações, estabelece objetivos e metas, dimensiona recursos,
planeja sua aplicação, define missões, desenvolve estratégias, aplica e gerencia o
conhecimento, cria valores.

4.3 Administrador

A partir dessa reflexão, pode-se afirmar que o administrador é um gerador de
riqueza, seja material, financeira ou intelectual.
Segundo Chiavenato (2014), as organizações precisam ser administradas no
âmbito do conhecimento.
A Administração procura a aplicação racional dos recursos necessários à
obtenção dos objetivos, sendo que os recursos mais importantes são os materiais,
financeiros, humanos, mercadológicos e administrativos:


Recursos materiais e recursos físicos são os edifícios, prédios,
máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, materiais, matériasprimas, etc.



Recursos financeiros são os recursos monetários como capital, dinheiro
em caixa ou em bancos, contas a receber, créditos, investimentos, etc.



Recursos humanos são os recursos vivos e inteligentes, isto é, todas as
pessoas que trabalham na empresa.
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Recursos mercadológicos são os recursos comerciais que as empresas
utilizam para colocarem seus produtos/serviços no mercado, como
promoção, propaganda, vendas, pesquisa de mercado, pesquisa de
consumidor, etc.



Recursos administrativos são os de aspectos gerenciais, que as
empresas utilizam para planejar, organizar, dirigir e controlar suas
atividades.

4.4 Organizações

As organizações precisam de pessoas, assim como as pessoas precisam da
organização. Mas não ficam limitadas somente a isso, esses recursos humanos são
adequados às tarefas e à sua administração. A Administração, por sua vez, ainda
inclui planejamento, liderança e supervisão, operando dentro de um ambiente que
inclui clientes, fornecedores e concorrentes com características variáveis nos
aspectos legais, econômicos, sociais e tecnológicos.
Para que as organizações sejam adequadamente administradas, elas precisam
ser estudadas, conhecidas e analisadas. Chiavenato (2014) descreve: "Existem
organizações lucrativas (chamadas empresas) e organizações não lucrativas (como
entidades filantrópicas, organizações não governamentais, entre outras)".
Em outras palavras, as organizações servem à sociedade, dando uma
continuidade aos conhecimentos, sendo uma fonte importante para as carreiras
profissionais.

4.5 Administração Geral e Financeira

Conceituar o termo Administração pode ser um trabalho significativo quando se
pretende dar um sentido humanizado para uma proposta vinculada ao Ensino e à
Educação, pois na maioria das vezes essa terminologia é interpretada como uma
definição técnica mas, ao contrário no presente trabalho, faz-se necessário definir o
termo Administração com um cuidado especial focado na relevância dessa atividade
para a área da Educação, imprescindível na história da humanidade.
Com a evolução da Administração como teoria, contempla-se sua divisão em
várias áreas de atuação e especialização. Chiavenato (2009) acaba por nomear as
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áreas da Administração em Geral, da Produção, Financeira, de Recursos Humanos e
de Marketing.
O foco desta pesquisa está em diferenciar a Administração Geral, que procura
adequar a organização com seus métodos, da Administração Financeira, que tem
como principal objetivo a maximização do lucro para aumentar o valor da instituição,
construindo os aspectos e áreas utilizadas na Administração Escolar.
Na estrutura educacional, a Administração se baseia em três momentos:

A) Geral, que conforme definido anteriormente, procura adequar a
organização com seus métodos. Conforme Chiavenato (2009), é
relacionada à integração e sincronização de todas as outras áreas,
visando um trabalho conjunto e integrado de todos os recursos
envolvidos. Cuida, assim, da coordenação e direção de todas as áreas.
B) Financeiro, que é relacionada à administração de todos os recursos
financeiros, isto é, à busca e gestão do capital e dos valores monetários.
C) Escolar, que é uma extensão direta da Administração Geral e, de acordo
com Paro (2007), o primeiro princípio é de natureza administrativa e se
fundamenta numa concepção de como utilizar racionalmente os
recursos para a realização de fins determinados. Por esta concepção,
tem-se que o princípio fundamental da Administração se refere à
necessária coerência entre meios e fins.

Assim, a administração de uma organização escolar busca a qualidade social,
em especial na gestão e organização do trabalho educativo focados na aprendizagem.
O grande desafio na gestão de todo esse processo educacional é a busca do menor
custo financeiro para a instituição, porém com a meta de promover o maior
benefício acadêmico aos alunos.
Conforme Fernandes (2004), o lucro não deveria ser o único objetivo das
instituições. É importante estabelecer metas e torná-las factíveis. Para que isso
aconteça, deve-se recorrer ao planejamento financeiro.
Esse planejamento tem início com a elaboração do orçamento, fundamental
para avaliar as necessidades financeiras e econômicas da instituição, tentando
desenhá-lo da maneira mais precisa possível.
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Após essa fase é importante para o gestor, além de planejar, acompanhar e
analisar as operações, de maneira que todas as pessoas envolvidas sejam
sensibilizadas para a importância de todo o processo de gestão.
Apesar de parecer que a ênfase está ligada ao lucro, a real intenção de um
planejamento financeiro adequado tem que ser vista como a promoção de
instrumentos práticos e necessários para que seja mantido o foco na base de sua
atividade principal, ou seja, a educação.

4.6 Gestão Escolar

Em essência, a formação de gestores no curso de Pedagogia contempla a
necessidade de se construir o conhecimento necessário para que os profissionais
tenham sua capacidade testada na gestão escolar. A figura do diretor de escola como
um mero agente burocrático deverá, sem a menor dúvida, ficar para trás. Atualmente,
espera-se que os gestores (diretores, coordenadores ou supervisores) atinjam um
determinado nível de execução de tarefas de maneira a não comprometer suas
atividades, para não se distanciarem do Projeto Político Pedagógico. Para tal, terão
que assimilar competências em todos os níveis administrativos.
Conceitualmente, conforme Lück (2009), a gestão escolar é o ato de gerir a
dinâmica cultural da escola. Dessa maneira, tem um foco bastante efetivo na atuação
em educação, na qual procura promover a organização, a mobilização e a articulação
dos recursos humanos e materiais necessários para garantir o desenvolvimento dos
processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino.
Apenas com o intuito de analisar as dimensões que envolvem uma organização
escolar, pode-se observar a seguinte figura:
Figura 1. Dimensões Estratégicas da Gestão Escolar

AÇÃO

Fonte: LÜCK, 2009
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A porção mais periférica da figura mostra as dimensões estratégicas da gestão
escolar, na qual podem ser destacadas:

1. Fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar;
2. Planejamento e organização do trabalho escolar;
3. Monitoramento de processos e avaliação institucional;
4. Gestão de resultados educacionais.

Já as dimensões mais próximas da ação são as seguintes:

5. Gestão democrática e participativa;
6. estão de pessoas;
7. Gestão pedagógica;
8. Gestão administrativa;
9. Gestão da cultura escolar;
10.Gestão do cotidiano escolar.

Nesta pesquisa já foram discutidas teorias de administração, desenvolvidas ao
longo de nossa história econômica, motivadas pelo desenvolvimento do capitalismo
industrial criando, assim, forte presença nas modernas organizações.
Segundo Corrêa e Pimenta (2011), pode-se abordar os quatro grandes padrões
que as sustentam, representados respectivamente pela Teoria Clássica, pela Escola
de Relações Humanas, pela Escola Estruturalista e pela perspectiva do poder e da
Política.
A Escola Clássica da Administração preocupava-se com a racionalização dos
métodos, visando garantir o trabalho mais produtivo, mais efetivo e centralizado no
comando do gerente. Esse padrão, aplicado às diversas organizações, foi
amplamente utilizado, inclusive na área educacional, fazendo tanto operários como
alunos cumprirem seus deveres e executarem tarefas de forma isolada, sob o
comando de um gerente ou de um professor.
A partir dos anos 1990, os administradores começaram a utilizar outros
conceitos na tentativa de compreender as organizações. Uma das pesquisas,
conduzida por Morgan (1996), analisava a maneira como a cultura e a forma como se
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vive um povo influenciava na determinação do seu avanço organizacional. O resultado
foi que a cultura e a forma de vida de um povo são fatores decisivos na determinação
da realidade organizacional.
Segundo Pinto (2011), houve um debate em relação à migração das teorias de
administração das empresas para as escolas, bem como de críticas a este conceito.
Nos anos 1990, somou-se a esse debate a relação conflituosa entre gestão
democrática e os princípios de pensamento neoliberal. Isso mostra que o tratamento
administrativo ainda não criou raízes no ambiente educacional.
O objetivo de trabalho do pedagogo escolar, como sendo a coordenação do
trabalho pedagógico, é o núcleo das atividades escolares. Isso se dá pelo fato dos
aspectos administrativos estarem impregnados do caráter formativo. Assim, o diretor
de escola, além de suas atividades de gestão, exerce nitidamente sua liderança
pedagógica.
Valerien (2001) comenta que o diretor escolar surge como o gestor da
comunidade educacional, mas terá que encontrar meios para conciliar esta função
com a de um administrador de maneira mais abrangente.
Para que haja uma identificação do papel que o gestor escolar deve ter, devese assumir que a escola tem o mesmo perfil das empresas envolvidas em outras
atividades. Conforme Colombo (2004), as instituições de ensino devem identificar e
atender as necessidades e as expectativas de todas as partes interessadas, sejam
alunos ou mantenedores, fazendo com que a melhoria dos padrões de qualidade
dependam da flexibilidade para a mudança.
Assim, como em qualquer outro tipo de empresa, a instituição de ensino deve
ter definida sua missão e seus princípios.
Dentro deste perfil, Mizne (2004) cita que desde o início dos anos 1990 algumas
instituições abriram seu capital, negociando suas ações em Bolsa de Valores.
Conforme a lista de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, no Setor de Atuação
– Serviços Educacionais, em junho de 2017, o Brasil possui quatro instituições neste
perfil. Tratam-se de grandes conglomerados de ensino mas, ao mesmo tempo,
configuram-se como um modelo de negócio aplicado à instituição educacional, no
formato convencional, historicamente trilhado por outras empresas de diversos
segmentos. Considerando-se essa abordagem, cabe ao gestor educacional manterse sempre atualizado, nas mais diversas atividades que sua função exija.
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Conforme comentado por Fernandes (2004), a administração engloba
planejamento, organização, direção e controle, sendo necessário um alinhamento de
tais atributos.
Devido ao caráter específico do ambiente educacional, onde sempre estão
presentes pessoas em diversos grupos, como docentes, discentes, supervisores e
coordenadores pedagógicos, além da comunidade, o gestor educacional, conforme
Christóvam (2004), deve possuir habilidade para coordenação de grupos, olhando a
instituição de ensino a partir de uma perspectiva diferente, visando inovar seus
processos.
Segundo Cardim (2004), a preocupação com o mercado passa a ocupar um
espaço cada vez maior na gestão de uma organização educacional. Assim, entra na
pauta das discussões temas como competência, produtividade, avaliação e
estratégias envolvendo tanto a própria organização quanto o ambiente em que ela
está inserida.
Um aspecto que não se pode ignorar é de que a educação é uma atividade de
interesse público. Por outro lado, citando Laranja (2004), uma boa escola, assim como
uma empresa, precisa de um diretor atuante, não se apegando à rotina como forma
de impedir uma ação mais ampla e estratégica. A escola deve ser capaz de aprender,
de perceber a necessidade de mudança e de se renovar continuamente.
Se em um passado recente as escolas se debatiam entre normas e
regras pré-estabelecidas por um sistema burocrático e padronizador,
a nova legislação rompeu tais limitações e abriu espaço para que cada
escola pudesse reinventar-se. Infelizmente, a fotografia do sistema de
ensino não é hoje muito diferente daquela que julgamos ultrapassado
(LARANJA, 2004, p.247).

4.7 Gestão Democrática

A gestão participativa nas empresas e nas instituições de ensino tem sido
conduzida com o envolvimento dos funcionários no seu processo decisório. Assim,
em organizações democraticamente administradas, os funcionários são participantes
na construção dos objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, no
estabelecimento e manutenção de padrões de desempenho e na garantia de que a
organização esteja atendendo adequadamente às necessidades das pessoas a quem
os serviços se destinam. Para ouvir a opinião da sociedade sobre o produto, a maioria
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das empresas possui departamentos de qualidade, ouvidoria e marketing que
atendem às reclamações e observações de seus clientes, com o objetivo de trabalhar
na melhoria do produto e na satisfação do público alvo.
A pesquisa tem como foco a formação do gestor nas instituições de ensino.
Dessa maneira, em relação a essa formação, ao se referir às escolas e sistemas de
ensino, o conceito de gestão participativa envolve os docentes, discentes, funcionários
e requer também a participação dos pais ou responsáveis dos alunos e de outros
representantes da comunidade que estejam interessados na construção do projeto
pedagógico, bem como na melhoria da qualidade da escola.
Nesse sentido, o diretor da escola, liderando a gestão, tem o compromisso de
efetivar o processo de decisões acertadas coletivamente, expressos no Projeto
Político Pedagógico (PPP), com o objetivo de garantir o encaminhamento e a
consolidação do que foi acordado pelo grupo.
Diferentes

pesquisadores

consolidam

essa

concepção

sobre

gestão

democrática. Oliveira (2009), no âmbito interno das escolas, afirma que é fundamental
promover formas consensuais de tomada de decisões. Esse procedimento implica na
participação dos sujeitos envolvidos, visando prevenir conflitos e resistências que
possam obstruir a implementação das medidas consideradas necessárias.
Para Christóvam (2004), quando se pensa estrategicamente, a escola surge
com uma série de rupturas, seja em nível de gestão, em relação aos processos e
políticas internas, seja na docência. Cada qual tentando se ajustar, para que não haja
um descompasso em relação ao projeto pedagógico.
Figura 2. Matriz de Relacionamento

Fonte: CHRISTÓVAM, IN COLOMBO, 2004
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Avaliando-se como uma matriz de relacionamento, encontram-se os eixos de
um processo de revitalização tendo como premissa a formação permanente do
educador e o processo de revisão curricular. Dessa maneira se busca o
desenvolvimento de competências e o fortalecimento de habilidades e de capacitação
técnica, com a escola repensando sua organização de trabalho, suas práticas e
projetos pedagógicos.
A autora ainda avalia que o tipo de escola que possui uma gestão nãoprofissional poderá determinar o capital intelectual que a sociedade terá em função do
trabalhador que se forma. Esse conhecimento não-sistematizado pode passar a ser
uma ameaça e não uma oportunidade, na medida em que não se aproveita
integralmente o recurso de todo conhecimento. É de extrema importância que a escola
possa rever seus processos de forma rápida, incorporando as vantagens de alguns
modelos metodológicos, qualificando seus docentes.

Verdade é que o atraso tecnológico, a ausência de visão gerencial e a
pouca valorização do capital humano são uma realidade na maior
parte das instituições escolares brasileiras. Mexer com a cabeça dos
profissionais que fazem hoje a educação é um processo lento, mas
acreditem, é possível! (CHRISTÓVAM, 2004, p.174).

Para Christóvam (2004), é um avanço quando o gestor escolar é capaz de
gerenciar os conhecimentos produzidos pela academia científica somados às
decisões

armazenadas

pela

instituição,

incorporando-as

para

o

próprio

desenvolvimento em três níveis: individual, organizacional e social. Assim, o gestor
precisa ser um pesquisador de sua própria prática pedagógica, de maneira a
consolidar uma fundamentação teórica de qualidade. Somente assim o gestor estaria
capacitado para sair do senso comum e da realidade imediata em que está, para se
tornar um visionário da realidade social.
Para Lück (2011), uma das diversas questões em gestão participativa no
âmbito da escola pública se refere a uma relação entre desiguais, na qual muitas
vezes a escola aponta um grande desequilíbrio financeiro para enfrentar os
crescentes desafios que se apresentam.
Há outros impedimentos para a consolidação da ação democrática no
processo. Um deles, segundo Gutiérrez e Catani (2003), é o fato da comunidade estar
despreparada para a prática da gestão participativa da escola.
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O movimento pela gestão democrática em educação reconhece a
necessidade de unir mudanças estruturais e de procedimentos com
ênfase no aprimoramento escolar, por meio de um projeto pedagógico
comprometido com a promoção de educação em acordo com as
necessidades de uma sociedade moderna e justa. (Lück et al, 2011).

Outro aspecto que resulta em dificuldades na condução da gestão democrática
é o fato de que, como afirma Pinto (2011), a concepção de gestão democráticoparticipativa se opõe ao caráter conservador da tradição da administração escolar no
Brasil.
Paro (2004) afirma não poder haver democracia plena sem pessoas
democráticas para exercê-la. A prática de nossas escolas está muito longe de atender
ao requisito implícito nessa premissa. Menciona que, mesmo considerando-a utópica,
a gestão democrática se coloca como desejável para solucionar os problemas da
escola, consistindo na tomada de consciência das condições e contradições
concretas, apontando para a viabilidade de um projeto de democratização das
relações no interior da escola. Pode-se pensar a escola como instituição que contribui
para a transformação social. A possibilidade de mudar o esquema de autoridade em
seu interior poderia levar a uma participação mais intensa das camadas trabalhadoras,
para que se apropriem de um saber historicamente acumulado, desenvolvendo assim
a consciência crítica, fazendo a escola concorrer para essa transformação. Discorre
que não basta ter presente a necessidade de participação da população na escola. É
preciso verificar em que condições essa participação pode se tornar realidade. Sem a
transformação na prática das pessoas não há sociedade que se transforme de
maneira consistente e duradoura.
No campo social, cada comunidade apresenta uma realidade sócio econômica.
Gutiérrez e Catani (2003) destacam que participar consiste em ajudar a construir uma
comunicação de consenso quanto a um plano de ação coletivo, contribuindo com
oportunidades iguais. Com isso, a escola pública, por meio de sua semelhança com a
comunidade, está muito mais próxima do Brasil real, da pobreza em todos os seus
aspectos, de maneira muito mais direta e urgente que a empresa.
No ambiente escolar, entende-se a formação e a construção do ser como sendo
os produtos a serem entregues. Diferente das empresas, esses produtos não podem
ser modificados na mesma dimensão. Como exemplo, a não condução do currículo,
atendendo a uma educação que priorize a igualdade de oportunidades dos alunos no
próprio exercício da cidadania, em sua expressão mais simples.

58

Além disso, a única maneira possível de se conseguir atingir este objetivo
formador seria a partir do desenvolvimento de oportunidades iguais que não se
encontram nas escolas públicas da mesma maneira que nas escolas privadas.
Nesse sentido, quando se comenta sobre gestão participativa, deve-se levar
em consideração uma variação de resultados.
Segundo Lück (2011), isso ocorre quando, em nome da construção de uma
sociedade democrática ou de um maior envolvimento das pessoas nas organizações,
promove-se a realização de atividades que possibilitem e até condicionem a sua
participação, sem, contudo, estarem orientadas para a melhoria efetiva dos resultados
educacionais e a formação dos alunos.
Para a autora, a gestão escolar participativa é fundamental para:


Melhorar a qualidade pedagógica do processo educacional das escolas.



Garantir ao currículo escolar maior sentido de realidade e atualidade.



Aumentar o profissionalismo dos professores.



Combater o isolamento físico, administrativo e profissional dos gestores
e professores.



Motivar o apoio das comunidades escolar e local às escolas.



Desenvolver objetivos comuns na comunidade escolar.

Avaliando as diversidades das gestões participativa e democrática, encontrase um ambiente escolar ainda embasado nas questões primordiais da relação entre
educação e capitalismo. Embora a mecânica da implantação em nossa cultura
educacional, até mesmo pelo fato de estar amparada na legislação vigente, seja a
busca da mudança da percepção do aluno não como "produto" ou "objeto" do
processo educacional e sim como um cidadão formado no seio da escola, passando
a se construir como sujeito ativo da própria história. Esse movimento deve ser
estimulado, e se faz necessário para um processo educacional participativo.
Como pode ser observado, segundo Paro (2004), a gestão democráticoparticipativa tem, assim, sua principal diferença em relação à administração escolar,
que considera a transposição dos princípios da administração empresarial para o
interior das escolas, cuja marca acaba sendo a centralização na tomada de decisões.
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Afirma que “[...] se administrar é utilizar racionalmente os recursos para a
realização de fins determinados, administrar a escola exige a permanente
impregnação de seus fins pedagógicos na forma de alcançá-los.” (PARO, 2004, p.7).
O diretor da escola deve obter uma competência técnica e um conhecimento
dos princípios e métodos necessários a uma moderna e adequada administração dos
recursos da escola.
Observa-se, no conselho de escola, um potencial a ser explorado, mesmo
apresentando algumas imperfeições, devido a problemas institucionais. Entretanto,
ele existe e poderá ser aprimorado, considerando que é o início de uma gestão
colegiada articulada aos interesses populares da escola.
[...] as dificuldades em promover relações humanas mais cooperativas
e solidárias no interior da escola, vividas por um diretor às voltas com
problemas de segurança, falta de professores, insuficiência de
funcionários, deterioração do prédio e equipamentos, falta de recursos
financeiros para dar conta das inúmeras carências da escola. Tudo
isso lhe rouba o tempo que poderia estar empregando no cuidado com
o pedagógico e no relacionamento com alunos, pessoal escolar e
membros da comunidade. (PARO, 2004, p.22).

O autor considera que deveria ser reavaliado o treinamento do educador e sua
formação, de maneira a incluir atividades que possibilitem uma aproximação à
realidade de nossas escolas, favorecendo-o lidar com suas atitudes de forma mais
concreta. A sociedade não se transforma de maneira duradoura se não houver uma
mudança na prática de seus indivíduos.
A democracia só poderá ser exercida por indivíduos democráticos. Entretanto,
o que se observa nas escolas ainda está muito longe dessa premissa. A questão
central acaba sendo pontuada pelo autoritarismo, impossibilitando melhorar o acesso
da comunidade, envolvendo a direção, a docência, demais funcionários e alunos. Para
tal, não basta se abrir à participação da população na escola, deve-se verificar em que
condições essa participação se realiza.

Se estamos convencidos da relevância social da escola, é preciso
afirmar seu compromisso com a qualidade dos serviços que presta, ou
seja, com eficiência com que ela alcança seu fim específico, que
consiste na apropriação do saber pelo educando, não na capacidade
deste para tirar notas ou responder a provas e testes. Por isso, em
termos administrativos, a escola tem de ser avaliada em seu conjunto,
levando em conta a avaliação como elemento imprescindível no
processo de realização de objetivos. (PARO, 2004, p.114).
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A democratização se faz na prática, guiada pela concepção teórica do real e
de suas determinações e potencialidades, efetivando-se por atos e relações que se
dão no nível da realidade concreta. Complementa-se que deveria ser repensada a
formação e o treinamento do educador, no sentido de propor a inclusão de atividades
que possibilitem um maior contato com a realidade das escolas, propiciando lidar mais
concretamente com as atitudes do futuro educador.
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5 CURRÍCULO

A pesquisa se concentra na avaliação de como tem se dado a formação do
gestor no curso de Pedagogia na análise da matriz curricular. Isso nos leva a avaliar
os conceitos desenvolvidos do currículo.
Segundo Pacheco (2005), o currículo se conceitua abordando duas tradições
diferentes: uma, oriunda da Idade Média, pelo ensino do Trivium e Quadrivium, sendo
representante de uma perspectiva técnica de conceber a escola e a formação, que
define o currículo no plano formal de organizar a aprendizagem num contexto
organizacional, previamente planificado, a partir de finalidades e com a determinação
de condutas precisas, por meio da formulação de objetivos. Inserem-se nessa tradição
as definições que apontam para o currículo como conjunto de conteúdos a ensinar
(organizados por disciplinas, temas, áreas de estudo) e como o plano de ação
pedagógica, fundamentos e implementado num sistema tecnológico.
Na segunda tradição, filiada a uma perspectiva prática e emancipatória de interrelação dos diversos contextos de decisão, define-se currículo como um projeto que
resulta não só do plano das intenções, mas também do plano da sua realização no
seio de uma estrutura organizacional.
O currículo pode ser observado em uma dimensão política da educação,
refletindo as relações entre escola e sociedade e tendo sua concepção como um plano
de ações pedagógicas.
O autor ainda enfatiza que, durante a construção do currículo, podem coexistir
intenções e práticas, nem sempre coerentes, pois cada organização possui seus
próprios conflitos.
Para Silva (2010), ao afirmar que o currículo é documento de identidade,
complementa-se e amplia-se sua definição como sendo lugar, percurso, vida, texto e
relação de poder.
Outros autores, como Stenhouse (2007) e Gimeno (1988), apontaram o
currículo como o conjunto das experiências educativas vividas pelos alunos, dentro
do contexto escolar, dependentes de intenções prévias ou como um propósito
bastante flexível, que permanece aberto e dependente das condições da sua
aplicação.
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Stenhouse (2007) expressa que um currículo é a tentativa de comunicar os
princípios e aspectos essenciais de um propósito educativo, mantendo em aberto uma
discussão crítica para que possa ser efetivamente realizado.
Transpondo a visão do autor de currículo para as diretrizes curriculares do
curso de Pedagogia, pode-se considerar que estas comunicam princípios curriculares
essenciais para a formação do professor, podendo ser questionadas e traduzidas da
teoria à prática, de maneira a formar um currículo. Isso enseja a afirmação de que a
diretriz curricular, como um documento repleto de fundamentos que expressam
intenções, traduz princípios e ideias que norteiam a formação acadêmica, com a
intenção de responder à questão clássica do currículo, ou seja, "que pessoa queremos
formar".

Nessa perspectiva, o autor afirma:

[...] o desenvolvimento efetivo de um currículo que seja da mais alta
qualidade depende da capacidade, por parte dos professores, em
adotar uma atitude investigadora com respeito a seu próprio modo de
ensinar. Denomino "atitude investigadora" a uma disposição para
examinar com sentido crítico e sistematicamente a própria atividade
prática. (STENHOUSE, 2007, p. 211).

Para Gimeno (1988), o currículo significa a expressão da função socializadora
da escola como um instrumento imprescindível para compreender a prática
pedagógica, estando relacionado ao conteúdo da profissionalidade dos docentes. É
um ponto em que se cruzam componentes e decisões muito diversas (pedagógicas,
políticas, administrativas, de controle sobre o sistema escolar, de inovação
pedagógica), sendo considerado uma referência para a melhoria da qualidade de
ensino.
Conforme Gimeno (2013), não há como exercer as práticas educacionais sem
ter um currículo preestabelecido, pois se trata de um componente formador da
realidade do sistema de educação no qual vivemos, ele é a expressão e a
concretização do plano cultural.
O autor enfatiza que:

Se por um lado o currículo é uma ponte entre a cultura e a sociedade
exteriores às instituições de educação, por outro ele também é uma
ponte entre a cultura dos sujeitos, entre a sociedade de hoje e a do
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amanhã, entre as possibilidades de conhecer, saber se comunicar e
se expressar em contraposição ao isolamento da ignorância.
(GIMENO, 2013, p.10).

Ele pondera que a melhoria do currículo deve ser algo constante, dando
suporte às pesquisas feitas com – e sobre – os professores a respeito do
desenvolvimento do currículo como estratégia para o desenvolvimento do corpo
docente, somando-se a formação dos professores especificamente voltada para o
desenvolvimento do currículo e a uma prática de avaliação para sua melhoria.
Pacheco (2005) afirma que, independente dos inúmeros significados dentro do
sistema escolar, o currículo é um instrumento de formação, com um propósito bem
definido e que, tal qual uma moeda, apresenta uma dupla face: a das intenções, ou
do seu valor declarado, e a da realidade, ou do seu valor efetivo, que ele adquire no
contexto de uma estrutura organizacional.
Apresenta que a proposta definida no Brasil em relação aos Parâmetros
Curriculares Nacionais é como segue:

É no contexto da Educação Básica que a Lei n° 9394/96 determina a
construção dos currículos, no Ensino Fundamental e Médio, “com uma
Base Nacional Comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela” (Art 26). A Base Nacional Comum contém em
si a dimensão de preparação para o prosseguimento de estudos e,
como tal, deve caminhar no sentido de que a construção de
competências e habilidades básicas, e não o acúmulo de esquemas
resolutivos pré-estabelecidos, seja o objetivo do processo de
aprendizagem. (PACHECO, 2005, p. 38).

Há uma possível concepção de currículo como sendo um plano de ação
pedagógica, ou como um produto que se destina à obtenção de resultados de
aprendizagem no âmbito da escola. Dessa maneira, isso pressupõe um processo que
poderia ser dividido em três momentos: elaboração, implementação e avaliação, que
interagem na racionalização dos meios, em função dos objetivos e dos resultados
sempre se levando em conta, independentemente das concepções adotadas, um
processo de construção que envolva pessoas e procedimentos.
Da mesma maneira que se encontram diferenças nas definições de currículo,
a noção de desenvolvimento curricular depende do modo como é entendido o trajeto
de formação. Contudo, e apesar das diferentes concepções de currículo, reconhece-
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se que o desenvolvimento curricular é um processo que envolve pessoas e
procedimentos sobre quem toma decisões em relação às questões curriculares, quais
as escolhas a serem feitas, quais decisões serão tomadas e como essas decisões são
traduzidas na elaboração, realização e avaliação de projetos de formação.
Ao corresponder não só ao momento da construção do currículo mas também
ao momento da sua realização, o desenvolvimento curricular é um processo complexo
e dinâmico que equivale a uma (re)construção de decisões de modo a se estabelecer,
na base de princípios concretos, uma ponte entre a intenção e a realidade, ou melhor,
entre o projeto sócio/educativo (político pedagógico) e o projeto didático.
A figura a seguir mostra como a relação da intenção com a prática pode ser
vista:

Figura 3. Noções de Currículo e de Desenvolvimento Curricular
Currículo

Intenção

Realidade

Desenvolvimento Curricular
Fonte: Escritos Curriculares, José Augusto Pacheco (2005)

Segundo Pacheco (2005), mesmo que se aceite como dominante a
racionalidade técnica, a realidade acaba por confirmar que o currículo é uma prática
que consiste em uma tarefa que compete a muitos profissionais, tratando o professor
como protagonista. Entretanto, ele é apenas o último “executor” de todo o plano, que
compartilha responsabilidades.
Dessa maneira, o conceito de desenvolvimento curricular implica no processo
de design ou concepção da ação pedagógica ocorrendo nos mais diversos âmbitos
de decisão, dependendo das condições reais, dos recursos e limitações existentes.
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Pode-se afirmar que a decisão curricular corresponde a um processo de deliberação
que envolve quatro lugares-comuns: conteúdos, alunos, professores e contexto.
O autor afirma que o currículo é uma construção que ocorre em diversos
contextos, correspondentes a diferentes fases e etapas de concretização, situando-se
entre as perspectivas macro e microcurriculares. Pode-se considerar três
contextos/níveis de decisão curricular: político/administrativo (administração central),
gestão (escola e da administração regional) e realização (sala de aula).
Nessas inúmeras possibilidades de decisão curricular aparecem as diferentes
fases de desenvolvimento do currículo que são tanto a expressão do projeto
socioeducativo de um país quanto a expressão do projeto curricular e didático de um
espaço escolar.
Segundo Silva (2010), durante os anos 1960, as mudanças sociais em vários
países proporcionaram interferências na educação e no currículo que fizeram emergir
o currículo crítico, fazendo com que se caminhasse no sentido de se adaptar o
currículo à vida do ser, e não o ser ao currículo, como fora proposto anteriormente.
Na sua construção, o autor pondera que as teorias críticas do currículo invertem
os fundamentos das teorias tradicionais, que não estavam preocupadas em
questionar radicalmente os arranjos educacionais existentes, tampouco a forma social
dominante. Considerando uma referência desejável, as teorias tradicionais focavam
nas formas de organização e elaboração do currículo. Por outro lado, as teorias
críticas questionavam os pressupostos destes arranjos sociais e educacionais,
colocando o estado atual em desconfiança, questionamento e transformação radical,
não sendo importante desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas sim
desenvolver conceitos que permitam a melhor compreensão sobre o que o currículo
faz.
Nesse percurso, entre as teorias tradicionais e as teorias críticas, surgem
aspectos que se configuram como componentes permeando seus conceitos. Um
desses componentes é o currículo oculto, que acabou por exercer uma forte atração
em quase todas as perspectivas iniciais sobre currículo. O currículo oculto pode ser
considerado como a somatória de todos os aspectos do ambiente escolar que, sem
integrar o currículo oficial de maneira explícita, contribuem, implicitamente, para a
aprendizagem social relevante. No sentido de que se pode considerá-lo como um
instrumento analítico da região opaca da vida cotidiana da sala de aula, que promove
uma visão transparente daquilo que normalmente era opaco. Essa capacidade de
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desvelar consegue ainda ser contemporânea, mesmo com o predomínio de um pósestruturalismo, que enfatiza mais a ‘’visibilidade’’ do texto e do discurso que a
‘’invisibilidade’’ das relações sociais.
O multiculturalismo revela um ambiente repleto de desigualdades em relação à
educação, raça, gênero e sexualidade. Isso também passa a ser representado no
aspecto curricular. O currículo, nesse cenário, acaba sendo permeado por essas
diferentes formas, afetando sua base. O autor aponta a importância de criar um
currículo que possa transformar as diferenças em tolerância e respeito, mostrando
uma visão crítica que interprete as diferenças nas relações de assimetria e
desigualdade.
Em suma, Silva (2010) afirma que, depois das teorias críticas e pós-críticas,
não se pode mais olhar para o currículo com a mesma inocência de antes.
O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais
as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço,
território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória,
viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, nossa
identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é
documento de identidade. (SILVA, 2010, p.150)

5.1 Organização Curricular para o Curso de Pedagogia

O fundamento legal para a organização curricular no curso de Pedagogia tem
por base a Resolução CNE/CP nº 01/2006, de 15 de maio de 2006, que institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia,
licenciatura, no parágrafo 2º de seu artigo 2º:
§ 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 lingüístico, o sociológico, o
político, o econômico, o cultural. (BRASIL, 2006)

O artigo 3º também consolida esta estrutura:

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
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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, 2006).

Nessa Resolução fica estabelecido, no artigo 4º, o propósito a ser buscado no
curso de Pedagogia:

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação
de professores para exercer funções de magistério na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na
área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam
previstos conhecimentos pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de
ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.
(BRASIL, 2006).

5.2 Organização Didático-Pedagógica do Curso de Pedagogia da UNIMES

Entende-se que não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte,
um rumo. Por isso mesmo, todo projeto de um curso é também um projeto político.
Sendo político, o projeto de um curso é sempre um processo inconcluso, uma etapa
em direção a uma finalidade que permanece como horizonte desse curso.
Nesse sentido, como parte de uma comunidade acadêmica – UNIMES – temse os valores da instituição mais aqueles que o curso de Licenciatura em Pedagogia
exige, é tudo parte de uma história, mas se tem uma história própria. É também uma
comunidade acadêmica que se constitui como sujeito protagonista dessa história:
alunos e professores.
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Considera-se primordial o compromisso ético em desenvolver um projeto
humanizador, capaz de garantir a todos os interessados o direito à cidadania que tem
agregado o valor da identidade de cada pessoa, mesmo quando o curso seja dirigido
a grandes contingentes de pessoas. Nessa garantia, tem-se como foco a
aprendizagem do aluno e a superação da racionalidade tecnológica que valoriza
meios em detrimento dos fins.
No contexto histórico em que a instituição se encontra, não há como minimizar
a importância das tecnologias para a educação, especialmente no Brasil, que tem o
desafio de educar, via escolarização, parte significativa de sua população. Sem
educação não há cidadania.
Na criação do curso de Pedagogia, foram considerados:
 Missão da Universidade Metropolitana de Santos e função do curso dentro
do Plano de Desenvolvimento Institucional;
 Compromisso dos gestores;
 Equipe Profissional Multidisciplinar: coordenador, docentes, corpo técnicoadministrativo, todos compromissados com o projeto do curso;
 Recursos educacionais;
 Infraestrutura de apoio;
 Legislação e Diretrizes do MEC e CNE aplicadas ao curso;
 Cenário social, político, cultural e econômico;
 Transparência nas informações;
 Sustentabilidade financeira.

Além disso, o compromisso é de que esta base da qualidade social e cultural
que se quer se concretize no curso de Graduação – Licenciatura em Pedagogia para
o qual se apresenta o Projeto Acadêmico.
Como referencial pedagógico a UNIMES adota a prática da “educação ao longo
de toda a vida”, conforme diretriz apresentada pela UNESCO no Relatório da
Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. Com base neste
referencial, a educação tem como objetivo fundamental o “aprender a aprender”,
proporcionando ao indivíduo a capacidade de construir um conhecimento dinâmico do

69

mundo, dos outros e de si mesmo, capacitando-o para o exercício profissional em
tempos de mudanças.
A “educação ao longo de toda a vida” se organiza em torno de quatro
aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento:
 Aprender a conhecer: refere-se ao desenvolvimento das capacidades
cognitivas propriamente ditas, aliado ao desenvolvimento do espírito crítico
e da curiosidade tornando o indivíduo capaz de continuar a aprender.
 Aprender a fazer: refere-se ao desenvolvimento da capacidade de aplicar
na prática os conhecimentos teóricos.
 Aprender a conviver: significa respeitar as normas que regulamentam as
relações entre os seres que compõem uma coletividade, com tolerância e
consciência do bem comum.
 Aprender a ser: significa se construir como indivíduo autônomo, consciente
e responsável capaz de contribuir para o bem-estar da sua comunidade.

Com base nessas premissas o curso de Licenciatura em Pedagogia articula a
gestão acadêmica com a gestão da política institucional:


Nas atividades de ensino:
 Disciplinares, construídas como situações de aprendizagem que
estimulam a utilização das capacidades cognitivas na construção de
conceitos, que mobilizam os conceitos construídos para a resolução
dos problemas, que relacionam teoria e prática e desenvolvem a
capacidade de pesquisa, leitura e registro de resultados.
 Interdisciplinares, que mobilizam conhecimentos, procedimentos ou
linguagens de diferentes áreas na resolução dos problemas
propostos.
 Emprego de ferramentas e recursos de interação, possibilitando a
troca de informações e experiências entre professores e alunos e
dos alunos entre si, bem como a construção de propostas ou
soluções coletivas.
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 Nas atividades de pesquisa ao fomentar os Projetos de Iniciação Científica
– denominados Projetos Integrados – e a produção acadêmica do corpo
docente e discente.
 Nas atividades de extensão, considerando as demandas sociais nas
práticas e trabalhos acadêmicos como forma de garantir a interligação da
Universidade e a comunidade.

5.3 Objetivos do curso

Considerando que a ação educacional é uma prática social mediadora da
prática social mais ampla, estabelece-se:
 Formar o profissional da educação contemplando suas três dimensões: a
pessoal, a profissional e a institucional, capaz de tomar decisões sobre
suas ações, fazer opções, refletir na ação e sobre ela.
 Sensibilizar o aluno sobre a importância da construção dos percursos
pessoais e da transformação contínua do processo de ensino e de
aprendizagem para o acompanhamento das mudanças do mundo.
 Formar profissionais estudiosos e investigadores do processo de ensino e
de aprendizagem, ao longo de sua atividade docente ou não docente.
 Tornar o aluno apto para:
 O exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, em espaços educativos formais e não formais;
 O

exercício

para

as

atividades

de

gestão,

elaboração,

acompanhamento e avaliação de projetos, dos sistemas de ensino e
espaços educativos, escolas e outros espaços;
 A produção e difusão do conhecimento no campo educacional.
 Garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão por meio
de um trabalho conjunto da teoria, da prática, dos estágios, da pesquisa e
da prestação de serviços para a comunidade.
 Eleger a situação educacional como base para definir os saberes relativos
aos diferentes campos das ciências que farão parte da formação do
pedagogo que se pretende: autônomo, crítico e com identidade própria.
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 Incentivar o aluno a conhecer e refletir com profundidade sobre os
fundamentos

históricos,

filosóficos,

sociais,

políticos,

econômicos,

psicológicos e antropológicos da educação.
 Preparar o pedagogo para que ele seja capaz de fazer a reflexão sobre a
ação e construir sua própria forma pessoal de conhecer.

Na garantia dos objetivos propostos, considera-se o aluno ingressante, seu
percurso escolar, seu desempenho no processo seletivo, sua história de vida por meio
de pesquisa socioeconômica, o curso garante mecanismos de atendimento na
superação de eventuais dificuldades.
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6 OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

Investigar a formação do gestor no curso de Pedagogia da UNIMES, frente
aos desafios administrativos, acadêmicos e financeiros de uma escola de ensino
fundamental.

6.2 Objetivos Específicos

a) Analisar o PPC vigente do curso de Pedagogia da UNIMES e verificar se
contempla a gestão escolar.
b) Identificar, na matriz curricular, as disciplinas e, nos planos de ensino, os
conteúdos programáticos teórico-práticos, intraclasse e extraclasse, atividades
complementares e trabalho de conclusão de curso que promovam a formação
das competências e habilidades no discente para a gestão.
c) Levantar os desafios e ações encontrados pelo diretor, coordenador e docentes
sobre a formação de gestor no curso de Pedagogia da UNIMES.
d) Apreender a percepção do aluno sobre a formação do gestor no curso de
Pedagogia da UNIMES.
e) Investigar, por meio de gestores egressos, formados no curso de Pedagogia
da UNIMES, e que atuam no Ensino Fundamental da cidade de Santos, os
desafios encontrados na administração, no acadêmico e financeiro.

6.3 Problema

O projeto pedagógico vigente do curso de Pedagogia da UNIMES ofereceu
componentes curriculares e saberes que consideram a formação da gestão escolar
do aluno no enfrentamento aos desafios administrativos e acadêmicos de uma escola
de Ensino Fundamental?
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6.4 Hipótese
O curso de Pedagogia da UNIMES contempla a formação dos discentes para
uma visão descentralizadora em relação aos aspectos administrativos, acadêmicos e
financeiros, possibilitando ao aluno construir competências e habilidades para assumir
uma gestão escolar.
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7 METODOLOGIA

Considerando-se a natureza dos dados desta pesquisa, foi utilizada a pesquisa
qualitativa que, segundo Gil (2010), em relação aos objetivos gerais, tem caráter
exploratório, isto é, estimula os entrevistados a pensarem livremente sobre algum
tema, objeto ou conceito. Mostram-se aspectos subjetivos e atingem motivações não
explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. Utiliza-se quando se
buscam percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo
espaço para a interpretação. Basicamente, tem-se um levantamento bibliográfico,
documental, entrevistas e questionários com pessoas que tiveram experiência prática
com o assunto e análise de exemplos que estimulem a compreensão.
Quando se define essa abordagem para a pesquisa, tem-se o propósito da
reflexão crítica sobre a totalidade possível da formação inicial dos gestores escolares
e suas relações com seus fazeres, algo que não seria suficiente em um processo
comparativo, o que nos remete a esse enfoque qualitativo e multirreferenciado, pela
diversidade dos elementos para análise.
Na análise de dados se adotou o delineamento de Análise de Conteúdo que,
conforme Bardin (2011, p.45), permite que se possa, de maneira objetiva, sistemática
e racional, compreender “aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se
debruça”.
Segundo a autora, a Análise de Conteúdo deixou de ser apenas descritiva e
passou a usar interferência, por meio de análises. Essas interferências procuram
esclarecer as causas da mensagem ou as consequências que elas podem provocar.
Essa pesquisa foi feita na prática, especialmente em relação à análise das
entrevistas e questionários realizados, e foi tratada com um método de investigação
específico, classificando-a como semiaberta.
Ao final, no momento da exploração do material, codificou-se os dados, que
foram transformados sistematicamente e agregados em unidades.
Para Bardin (2011), o processo, na fase de codificação, apresenta um critério
definindo-se categorias. Na análise de conteúdo, as categorias são vistas como
classes que agrupam determinados elementos reunindo características comuns. No
processo de escolha de categorias se adotam, como exemplo, temas. Assim, esse
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processo permite a junção de um número significativo de informações organizadas
em duas etapas: inventário (no qual se isolam os elementos comuns) e classificação
(no qual se divide os elementos e se impõe uma organização), averiguando-se
eventuais unificações, cabendo ao pesquisador encontrar semelhanças que possam
existir entre elas.
Pode-se concluir, portanto, que a análise de conteúdo é uma leitura “profunda”,
determinada pelas condições oferecidas pelo sistema, com o objetivo de descobrir
relações existentes entre o conteúdo do discurso e os aspectos exteriores.

7.1 Procedimentos

A coleta de dados foi composta pelas seguintes etapas:

1ª Etapa: Levantamento e estudo do projeto pedagógico do curso de Pedagogia da
UNIMES com análise da matriz curricular, objetivos e perfil do egresso.
2ª Etapa: Composta por entrevistas com a coordenadora e diretora da UNIMES, teve
como objetivo conhecer o início, a história e as transformações do curso de
Pedagogia, bem como a estrutura, a formação do pedagogo e seu preparo
para a gestão, desafios e ações dentro do desenvolvimento do curso e
quais os desafios vislumbrados para o futuro.
3ª Etapa: Ainda dentro da UNIMES, houve a aplicação de questionário específico ao
corpo docente do curso de Pedagogia, com o intuito de delinear quais são
as impressões dentro de suas atividades em função das alterações
ocorridas ao longo do tempo, suas motivações e, principalmente, como se
dá a formação do aluno na gestão.
4ª Etapa: Foi aplicado o questionário específico ao corpo discente, procurando obter
os dados que avaliem suas motivações, suas pretensões e percepções em
relação à formação do pedagogo no aspecto da gestão.
5ª Etapa: Foi aplicado questionário específico em escolas de Ensino Fundamental de
Santos, nas quais a direção, assistência de direção, coordenação
pedagógica e orientação educacional tenham sido graduados na UNIMES.
Nesse caso, tornou-se mais evidente a intenção de se avaliar como a
efetiva aplicação dos fundamentos de gestão se deu em suas atividades
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práticas, como a instituição de ensino colaborou para esta formação e qual
o nível de preparo que o profissional possui para a efetiva gestão escolar.

7.2 Sujeitos

A amostra analisada foi composta por setenta e um sujeitos, sendo uma exdiretora e uma coordenadora, seis professores e cinquenta e quatro alunos do curso
de Pedagogia da UNIMES. Em relação aos alunos, seis estavam cursando o 1°
semestre, vinte e um cursando o 2° semestre, cinco cursando o 3° semestre, oito
cursando o 4° semestre, três cursando o 5° semestre e onze alunos cursando o 6°
semestre.
Adicionalmente, pesquisou-se, em escolas de Ensino Fundamental de Santos,
três diretoras, uma assistente de direção, uma orientadora educacional e quatro
coordenadoras pedagógicas, sendo todas egressas do curso de Pedagogia da
UNIMES.

7.3 Local

Curso de Pedagogia da UNIMES e escolas de Ensino Fundamental da cidade
de Santos, cujo gestores tenham se graduado no curso de Pedagogia da UNIMES.

7.4 Instrumentos

Após a autorização para a pesquisa envolvendo seres humanos, pela
Plataforma Brasil (ANEXO A), as assinaturas do Termo de Consentimento (ANEXO
B) e a autorização da Instituição para a realização da pesquisa (ANEXO C), foram
aplicados questionários e entrevistas para os seguintes grupos:

7.4.1 Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES

Nesse grupo foram aplicados entrevistas (APÊNDICE A) para ex-diretora e
coordenadora e questionários para os professores (APÊNDICE B) e alunos
(APÊNDICE C) do curso de Pedagogia.
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7.4.2 Escolas de Ensino Fundamental de Santos

Nesse grupo foram aplicados questionários (APÊNDICE D) para diretoras,
assistente de direção, orientadora educacional e coordenadoras pedagógicas.

7.5 Análise dos Dados

A coleta de dados teve como objetivo levantar a formação do gestor no curso
de Pedagogia da UNIMES, por meio da análise das respostas obtidas nas entrevistas
e questionários aplicados nos sujeitos da pesquisa e classificados de acordo com as
categorias, como segue:

Categoria A: Foi denominada de Projeto Pedagógico do Curso de
Pedagogia da UNIMES e a formação das competências e habilidades no discente
para a gestão, e teve como objetivo analisar como se apresenta a distribuição das
disciplinas e sua respectiva carga horária dentro das várias matrizes curriculares
existentes entre os períodos de 1993 a 2017 do curso de Pedagogia da UNIMES, em
especial as disciplinas que compõem a formação do gestor, concentradas no 6º
Semestre.
Categoria B: Foi denominada de Desafios e ações dos gestores da UNIMES
com a formação de gestor no curso de Pedagogia, na qual foram conduzidas
entrevistas com os gestores da UNIMES, de como se deu a formação dos alunos, ao
longo dos anos, no aspecto da gestão escolar. Foi desmembrada nas seguintes subcategorias:

B.1 Percurso e contexto histórico da instituição e do curso;
B.2 Desafios na implantação e manutenção do curso de Pedagogia;
B.3 Ações referentes ao Projeto Político Pedagógico.

Categoria C: Foi denominada de Desafios e ações dos docentes da UNIMES
com a formação de gestor no curso de Pedagogia, tendo sido apresentados
questionários a professores que compõem o corpo docente do curso de Pedagogia,
com o objetivo de estabelecer a situação atual da formação durante o curso. Foi
desmembrada nas seguintes sub-categorias:
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C.1 Histórico do professor;
C.2 Desafios do professor frente ao ensino;
C.3 Ações para a formação do aluno em gestão.

Categoria D: Foi denominada de Avaliação dos alunos de 1° ao 5° semestres
sobre a formação do gestor no curso de Pedagogia da UNIMES, tendo como
intuito a análise de como se dá a percepção de quarenta e três alunos distribuídos
nos cinco primeiros semestres do curso de Pedagogia, sendo seis alunos do 1°
semestre, vinte e um do 2°semestre, cinco do 3° semestre, oito do 4° semestre e três
alunos do 5º Semestre. Foi desmembrada nas seguintes sub-categorias:

D.1 Perfil demográfico e socioeducacional dos alunos;
D.2 Perspectivas e expectativas dos alunos em relação ao curso de
Pedagogia da UNIMES;
D.3 Avaliação dos alunos sobre o preparo para a gestão.

Categoria E: Foi denominada de Avaliação dos alunos do 6° semestre sobre
a formação do gestor no curso de Pedagogia da UNIMES, tendo como intuito a
análise de como se dá a percepção de onze alunos do curso de Pedagogia. Foi
desmembrada nas seguintes sub-categorias:

E.1 Perfil demográfico e socioeducacional dos alunos;
E.2 Perspectivas e expectativas dos alunos em relação ao curso de
Pedagogia da UNIMES;
E.3 Avaliação dos alunos sobre o preparo para a gestão.

Categoria F: Foi denominada de Gestores egressos formados no curso de
Pedagogia da UNIMES frente aos desafios encontrados na administração, no
acadêmico e financeiro, sendo conduzidas entrevistas com nove gestores egressos
da UNIMES, sobre como se deu sua formação, ao longo dos anos, no aspecto da
gestão escolar. Foi desmembrada nas seguintes sub-categorias:

F.1 Histórico do gestor;
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F.2 Preparo para a gestão e desafios encontrados na administração,
no acadêmico e financeiro;
F.3 Formação para a gestão pela UNIMES.
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8 RESULTADOS

Os resultados foram compilados por meio da coleta de dados, incluindo-se as
pesquisas de campo formadas pelas respostas aos questionários e entrevistas,
investigação do Projeto Pedagógico do Curso e matrizes curriculares, classificadas
em categorias e subcategorias.

8.1 Categoria A: Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UNIMES e a
formação das competências e habilidades no discente para a gestão

Essa categoria foi estabelecida incluindo a pesquisa e consulta dos Projetos
Pedagógicos do Curso desde 1993 até 2017, sendo enfatizadas as matrizes
curriculares desse período e o ementário de 2017.

Matriz Curricular Vigente do Curso de Pedagogia da UNIMES

1º SEMESTRE
Carga Horária Semanal
Disciplina

Presencial

À Distância

Prática

Carga

Pedagógica

Horária Total

Núcleos

Leitura e Produção de Textos

4

10

80

NB

Psicologia da Educação

4

-

80

NB

Sociologia da Educação

6

-

120

NB

História da Educação

4

-

80

NB

-

80

NB

Comunicação, Educação e Tecnologias (EAD)
Total

4
18

4

440

2º SEMESTRE
Carga Horária Semanal

Prática

Carga Horária

Disciplina

Presencial

Pedagógica

Total

Filosofia da Educação

4

-

80

NB

Didática

4

-

80

NB

Fundamentos Teóricos da Aprendizagem

4

10

80

NB

10

80

NB

10

80

NB

Linguagem Brasileira de Sinais - Libras (EAD)

4

Estudos Estatísticos e Educação

4

Total de Carga Horária

16

Atividades Complementares
Total Geral de Carga Horária

À Distância

4

400
-

20

Núcleos

50
450

NA
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3º SEMESTRE
Disciplina

Carga Horária Semanal

Prática

Carga

Presencial

Pedagógica

Horária

À

Total

Distância
Políticas e Organização da Educação Básica (EAD)

Núcleos

-

80

NB

Didática e Prática

6

4

20

120

NA

Políticas Educacionais e Educação de Jovens e

4

10

80

NO

Currículo Teoria e Prática

4

10

80

NB

Educação Inclusiva

2

-

40

NB

Linguagens e Literatura Infantil e Práticas

4

10

80

NB

Total de Carga Horária

20

Adultos

4

480

Atividades Complementares

-

Total Geral de Carga Horária

24

50

NA

530

4º SEMESTRE
Disciplina

Carga Horária Semanal

Prática

Carga

Presencial

Pedagógica

Horária

À

Total

Distância
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da

Núcleos

6

20

120

NB

6

20

120

NA

-

80

NO

-

80

NB

20

80

NB

Alfabetização e Práticas
O Lúdico e a Brincadeira na Educação Infantil e
Práticas
Metodologia da Pesquisa Científica (EAD)

4

Fundamentos Históricos, Políticos e Legais da

4

Educação Infantil
A Arte na Educação Infantil e Práticas

4

Total de Carga Horária

20

4

Estágio Curricular Supervisionado

480
-

Total Geral de Carga Horária

24

100

NA

580

5º SEMESTRE
Disciplina

Carga Horária Semanal

Prática

Carga

Presencial

Pedagógica

Horária

À

Total

Distância
Propostas Metodológicas na Alfabetização de

6

Núcleos

20

120

NB

Jovens e Adultos e Práticas (EAD)
Fundamentos Teóricos

e

Metodológicos

de

4

20

80

NA

e

Metodológicos

da

4

20

80

NO

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da História

4

20

80

NB

4

20

80

NB

Ciências e Práticas
Fundamentos Teóricos
Matemática e Práticas

e da Geografia e Práticas
Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Artes
e Práticas
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Total de Carga Horária

16

6

440

Atividades Complementares

-

Estágio Curricular Supervisionado

-

100

Trabalho de Conclusão do Curso

-

40

Total Geral de Carga Horária

NA

22

NA

580

6º SEMESTRE
Carga Horária Semanal

Prática

Carga Horária

Disciplina

Presencial

Pedagógica

Total

Gestão dos Espaços Educativos e Práticas

6

30

120

NA

Planejamento Educacional e Práticas

À Distância

4

Núcleos

20

80

NA

Avaliação Educacional e Práticas

4

20

80

NA

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Língua

4

20

80

NA

Coordenação do Trabalho Pedagógico e Práticas

6

20

120

NA

Total de Carga Horária

20

Portuguesa e Práticas

4

Estágio Curricular Supervisionado
Trabalho de Conclusão do Curso
Total Geral de Carga Horária

480
-

100

-

40

24

NA

620

Ementário Vigente do Curso de Pedagogia da UNIMES

1º SEMESTRE

Leitura e Produção de Textos
A disciplina terá como objeto de estudo o texto, aqui entendido como um espaço
privilegiado de encontro de dois sujeitos: o autor e o leitor. Por isso, pretende oferecer
um instrumental teórico-analítico no que concerne à linguagem (à verbal em
particular), a fim de possibilitar a construção de sentido tanto na recepção quanto na
produção de textos. Para isso, fará, também, uma revisão de tópicos essenciais para
o adequado uso da língua materna.

Psicologia da Educação
Relação entre psicologia, psicologia da educação e educação. Concepções de
desenvolvimento e aprendizagem em diferentes teorias. Desenvolvimento humano
durante a infância e adolescência. Estudos da área da psicologia que se referem a
fatores que possam contribuir para a melhoria da prática pedagógica.
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Sociologia da Educação
A disciplina contribui com o seu referencial teórico e empírico para a interpretação e
reflexão da educação, da sociedade e da escola, no contexto da realidade brasileira.
Explica as relações sociais, na sociedade capitalista: desigualdade e exclusão social.
Analisa a função da escola como prática social numa sociedade multicultural e o papel
do educador como mobilizador na construção da cidadania.

História da Educação
Oferece a oportunidade para a reflexão sobre as concepções sociais culturais da cada
período histórico relacionando-os com a história da educação, como forma de
compreender a educação atual e o desenvolvimento do sistema educacional. Estudos
e pesquisas mais voltados para a realidade brasileira, educadores brasileiros,
contribuindo para a formação de educadores.

Comunicação, Educação e Tecnologias
Estudo das Tecnologias de Comunicação (TIC) aplicados à Educação. Análise das
linguagens de comunicação ligadas ao sistema de hipermídia que pode ser usada
como comunidades virtuais para aprendizagem.

2º SEMESTRE

Filosofia da Educação
Propõe-se a estimular a reflexão filosófica como atitude crítica e de pesquisa bem
como a de colaborar para a construção e a explicitação dos conceitos referentes às
diversas escolas filosóficas dentro dos tópicos concernentes à Educação.

Didática
A disciplina tem como foco o ato didático em uma leitura reflexiva e resignificativa dos
conceitos educacionais e da prática docente, em suas variáveis: humana, filosófica,
social, histórica e cultural como um espaço de reflexão, ação e integração discentedocente. Inserção da Didática no seguinte contexto: caracterização, problematização
e posicionamento quanto à práxis pedagógica, refletindo nas abordagens didáticas,
nas concepções adotadas e em seus efeitos na formação do aluno.
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Fundamentos Teóricos da Aprendizagem
Aprendizagem: conceito, princípios gerais e epistemológicos. Principais pesquisas e
abordagens

teóricas.

Perspectivas

atuais.

Conceituação

de

problemas

de

aprendizagem e causas específicas. Diagnóstico dos problemas de aprendizagem e
intervenção institucional. A produção do fracasso escolar e a relação família-escola.

Linguagem Brasileira de Sinais - Libras
O componente curricular tem como proposta promover a compreensão e o uso da
linguagem de libras, geradora de significação e integradora na apreensão do mundo
e de outras culturas. Privilegiar o domínio da linguagem de libras como processo de
inclusão e acompanhamento de crianças portadoras de necessidades especiais da
audição e ou da fala, necessário à interpretação e comunicação para interagir no
processo de alfabetização e letramento.

Estudos Estatísticos e Educação
Conceitos estatísticos básicos em relação ao fenômeno educacional. Normas e
técnicas utilizadas em educação para distribuição de frequência e gráficos. Medidas
de tendência central nos estudos pedagógicos. Escores em variáveis educacionais.
Estudos de probabilidades ligados a fenômenos pedagógicos. Coeficientes de
correlação linear dos dados educacionais numéricos. Leitura e interpretação de
estatísticas referentes à realidade educacional brasileira: distribuição de frequências,
representação gráfica, medidas de tendência central na comparação dos resultados
escolares, medidas de dispersão e sua aplicação em educação.

3º SEMESTRE

Políticas e Organização da Educação Básica
A disciplina fundamenta e analisa as políticas sociais e educacionais a partir dos
pressupostos do Estado Moderno no Brasil, da Constituição Federal e da LDB,
enfatizando o papel desse Estado na elaboração das políticas atuais. Destaca a
descentralização na Educação Brasileira e sua organização. Estabelece com os textos
legais uma relação prática encontrada na realidade atual na organização da Educação
Básica.
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Didática e Prática
A disciplina de Didática pretende contribuir para a formação do professor mediante o
exame das especificidades do trabalho docente na situação institucional escolar. Para
tanto propõe o estudo de teorizações sobre o ensino, das práticas da situação de aula
e das determinações sociais na organização e desenvolvimento do trabalho
pedagógico. Trata-se, portanto, de analisar a situação especificamente didática que é
a aula, buscando compreender a relação professor-aluno-conhecimento, de maneira
a dotar o futuro professor de condições para criar alternativas de atuação por meio do
exercício de práticas, envolvendo ainda as questões críticas como disciplina e
avaliação.

Políticas Educacionais e Educação de Jovens e Adultos
A disciplina analisará o processo histórico da alfabetização de jovens e adultos, as
relações entre analfabetismo, cidadania e sufrágio nas constituições brasileiras, o
compromisso da escola e da Universidade com a alfabetização de jovens e adultos,
os mecanismos de exclusão da escola pública, o ler e o escrever como bens sociais.
O atual cenário mundial em relação ao analfabetismo e às políticas implementadas
para a Educação de Adultos, demonstrando que na história da Educação de Adultos
a tendência libertadora tem íntima relação com a vida, obra de Paulo Freire, no Brasil
e no mundo. A EJA como negação de direitos, a inexpressividade na LDB e os
avanços contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais com a incorporação das
decisões e metas da Declaração de Hamburgo. Estudo das diferentes funções da
Educação de Jovens e Adultos, reparadora, equalizadora e qualificadora e a
importância desse compromisso político na formação do pedagogo.

Currículo Teoria e Prática
A disciplina se desenvolve a partir da articulação entre teoria e prática, com estudo do
desenvolvimento dos paradigmas curriculares até os dias de hoje onde,
especialmente no cenário nacional, o estabelecimento das Diretrizes Curriculares
Nacionais, os Referenciais e Parâmetros Curriculares Nacionais.

Educação Inclusiva
A escola de ensino regular e a educação inclusiva. A questão da diversidade e da
diferença. Os diversos paradigmas da relação da sociedade com a questão da
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diferença. Legislação voltada à educação especial e à inclusão. O professor do ensino
regular e o atendimento educacional especializado. Acompanhamento de alunos com
deficiências (intelectual, auditiva, visual, física e múltipla), com transtornos globais do
desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. Acessibilidade arquitetônica
e curricular. Educação inclusiva e projeto pedagógico: oferecendo uma educação de
qualidade para todos.

Linguagens e Literatura Infantil e Práticas
Conceito de linguagens e de literatura. Histórico das características das obras
literárias. Ideologia na Literatura Infantil. A literatura infantil e o desenvolvimento da
criança. Contribuições da literatura Infantil para a leitura e a escrita. Acervo literário
infantil. Procedimentos metodológicos e práticas. O papel do professor/leitor na
intervenção pedagógica para a conquista de leiturização.

4º SEMESTRE

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização e Práticas
A disciplina abordará a alfabetização como uma questão conceitual. O processo de
Alfabetização face às teorias de desenvolvimento, a abordagem histórica da
Alfabetização e do Letramento. A linguagem como sistema simbólico, representativo
das interações humanas e a função social da escrita numa sociedade letrada, bem
como a formação do professor alfabetizador numa perspectiva de letramento e a
articulação teoria e prática no processo de alfabetização.

O Lúdico e a Brincadeira na Educação Infantil e Práticas
O Lúdico e a Educação: abordagem teórico e prática. Jogo, desenvolvimento e
Aprendizagem Infantil. Criando um espaço de brincar: o jogo, o brinquedo e a
brincadeira - significado, características, classificação. Panorama teórico sobre o
Brincar. A atividade lúdica e as implicações pedagógicas no cotidiano das instituições
de Educação e Ensino Fundamental.

Metodologia da Pesquisa Científica
Compreensão dos pressupostos teóricos da investigação científica. A formalização da
pesquisa de cunho acadêmico, a busca pela ciência e a sua aplicabilidade no contexto
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social vigente. Normas e técnicas apropriadas à elaboração de trabalhos científicos
de ordem acadêmico-científica. Padronização de acordo com as exigências
acadêmicas.

Fundamentos Históricos, Políticos e Legais da Educação Infantil
A disciplina se concentra no estudo da Educação Infantil, compreendendo a creche e
a pré-escola, seu movimento histórico, social e político privilegiando como eixo
analítico sua origem, concepção e desenvolvimento até a conjuntura atual, efetuando
ainda o estudo e a reflexão do pensamento dos principais teóricos envolvidos com a
temática.

5º SEMESTRE

Propostas Metodológicas na Alfabetização de Jovens e Adultos e Práticas
O universo do adulto analfabeto: seus valores, suas crenças, seus sentimentos, suas
concepções sobre o mundo, suas representações sociais, sua experiência no mundo
do trabalho, sua cultura. As hipóteses dos alunos no processo de aprender e sobre
conhecimento.

O

texto

(oral

e

escrito)

como

unidade

de

significação.

Encaminhamentos metodológicos: ler e escrever e a função social da escrita. A
questão da letra. A questão da motricidade. O trabalho com o texto. A prática de
leitura. A prática de produção de texto. A prática de análise linguística. As variedades
linguísticas. A avaliação na alfabetização. O ambiente alfabetizador. As práticas de
alfabetização de jovens e adultos. Construção e uso dos recursos didáticos. A lógica
da inclusão e as práticas emancipadoras de alfabetização de jovens e adultos. A
crítica ao livro didático. Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento
de aulas e atividades práticas.

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ciências e Práticas
Controvérsias metodológicas dos modelos clássicos da história do ensino de Ciências.
Concepções de Ciência, Ambiente, Educação e Sociedade subjacentes aos principais
modelos de ensino de Ciências. Papel do ensino de Ciências no nível fundamental e
inter-relações com os demais componentes curriculares. Uso de laboratório, técnicas
e cuidados, utilização de materiais de sucata em experimentos, confecção e uso de
materiais didáticos. Utilização de multimeios como recursos facilitadores da

88

aprendizagem. A crítica ao livro didático. Análise dos Parâmetros Curriculares
Nacionais. Planejamento de aulas e atividades práticas.

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática e Práticas
Concepções da Matemática, caracterização e o papel da Matemática nos anos iniciais
do Ensino Fundamental. Função social e política da Matemática. Ensino e
aprendizagem de número, do sistema decimal de numeração, do número fracionário,
a medida e o valor no espaço e no tempo. A ação e o processo que a criança realiza
na construção dos conceitos matemáticos. A função de resolução de problemas.
Avaliação e autoavaliação na prática pedagógica do educador matemático. Princípios
norteadores. A crítica ao livro didático. Análise dos Parâmetros Curriculares
Nacionais. Planejamento de aulas e atividades práticas.

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da História e da Geografia e Práticas
A produção histórica e geográfica e suas consequências no ensino dos anos iniciais
no ensino fundamental. Categorias de análise: construção e apropriação do espaço
mediado pelo trabalho social do homem, o homem sujeito da história. A produção
didática para o ensino da história e geografia: propostas pedagógicas - oficiais e
alternativas, o livro didático e suas relações com a produção histórica, geográfica e
das outras ciências sociais. A construção dos conceitos de tempo e espaço. Aspectos
teóricos e metodológicos e recursos didáticos. A crítica ao positivismo na História e
na Geografia. A compreensão da dinâmica da sociedade capitalista contemporânea.
Critérios para seleção de conteúdos em História e Geografia. Avaliação. A crítica ao
livro didático. Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento de aulas
e atividades.

Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Artes e Práticas
Aborda criticamente os conhecimentos para atuação com arte na educação no Ensino
Fundamental, tendo como princípios norteadores as relações entre os aspectos
históricos, as metodologias e práticas artísticas e as concepções pedagógicas que
constroem os processos educacionais. Propõe o estudo da história do ensino da Arte
no Brasil e suas perspectivas atuais, como forma de conscientização para uma prática
educacional reflexiva. Propõe uma reflexão sobre os Parâmetros Nacionais para a
Arte na Educação, no Ensino Fundamental, tendo como eixos principais as
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concepções para a ação/reflexão do professor, os conteúdos propostos, os objetivos
apontados e as formas de avaliação sugeridas para as áreas de artes visuais, teatro
e música. Aborda os estudos multiculturais em relação à arte na educação.

6º SEMESTRE

Gestão dos Espaços Educativos e Práticas
A gestão democrática como foco na condução em instituições e escolas com os
Cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A observação e a reflexão sobre
a realidade, análise crítica e possibilidades de intervenção com vistas ao transformar
a realidade escolar com o exercício de atividades práticas. Investigação, participação
e acompanhamento dos processos de gestão educacional em articulação com as
tendências teóricas contemporâneas que respondam às demandas colocadas pela
prática.

Planejamento Educacional e Práticas
O planejamento da Educação no Brasil. Política e planejamento educacional. A
necessidade e urgência do planejamento do contexto educacional brasileiro. As
principais tendências e concepções do planejamento. A prática do planejamento
participativo: formulação, implementação, acompanhamento e avaliação com o
exercício de atividades práticas.

Avaliação Educacional e Práticas
Avaliação educacional: fundamentos teóricos. As principais tendências e perspectivas
da avaliação, presentes na educação brasileira. Avaliação do processo ensino
aprendizagem. Avaliação institucional como avaliação interna da escola com exercício
de práticas e avaliação externa pelo sistema.

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Língua Portuguesa e Práticas
O conceito de competência linguística e as noções de aceitabilidade e
gramaticabilidade combinam-se às ideias da estética da recepção e da teoria dos
gêneros constituindo fundamentos teóricos e metodológicos importantes para um
ensino dentro da perspectiva das Diretrizes Curriculares nacionais do Ensino
Fundamental. Pressupostos para o trabalho centralizado em projetos: a concepção da
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linguagem como ação e atividade, a interação como condição para a aquisição e o
desenvolvimento da linguagem, a escrita como um sistema de representação, o
reconhecimento dos textos e discursos como materialização da linguagem e unidades
de ensino de língua materna. O desenvolvimento e o aprimoramento das habilidades
e competências de leitura e produção de textos. A crítica ao livro didático. Análise dos
Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento de aulas e atividades práticas.

Coordenação do Trabalho Pedagógico e Práticas
A ação do coordenador, tal qual a do professor, traz, implicitamente, um saber refletir
no coletivo - Transformar. A atuação do coordenador como agente produtor de
mudanças na prática dos professores. O trabalho do coordenador: planejado,
intencional, coletivo, um trabalho com consciência e sincronicidade cuja prioridade é
a formação contínua dos professores com exercício de práticas.

2º, 4º e 5º SEMESTRES

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
A proposta é estimular a participação dos alunos em atividades que ampliem as
dimensões dos componentes curriculares relacionadas à educação e à cultura como
meio complementar à formação profissional do pedagogo.

4º, 5º e 6º SEMESTRES

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Visão geral da ação pedagógica desenvolvida na Educação Infantil, nos anos iniciais
do Ensino Fundamental e na Gestão de Espaços Educativos. A observação e a
intervenção como forma de conhecer e transformara realidade escolar. Envolve a
observação, a participação e a intervenção fundamentadas. "Um saber fazer" que
busca orientação nas teorias pedagógicas estudadas e que respondam às demandas
provocadas na prática.
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5º e 6º SEMESTRES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa, além do momento de
aprofundamento, dos estudos acadêmicos, o processo de formação do aluno. Durante
a realização de seu trabalho o aluno contará com o suporte de um professor orientador
de acordo com sua escolha e, no término de sua pesquisa, apresentará seu trabalho
para uma banca examinadora constituída por dois professores do Curso, ou se
necessário, em concordância com seu orientador, docentes de outros Cursos da
Faculdade de Educação e Ciências Humanas (FECH - UNIMES), ou mesmo de outras
instituições.
Total do Curso 3280 horas

Na consulta das matrizes curriculares foi analisada a carga horária das
disciplinas que compõem a parte teórica da formação em gestão, comparando-a à
carga horária referente à docência, encontrando-se os seguintes resultados:

Figura 4. Matriz curricular atual, vigente desde 2013, que mostra um total de aulasclasse de 2800 horas, sendo destinadas 2320 horas para Docência e 480 horas para
Gestão.

Carga Horária
GESTÃO
17%

DOCÊNCIA
83%
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Figura 5. Matriz curricular do período entre 1993-2000, que mostra um total de aulasclasse de 3320 horas, sendo destinadas 2760 horas para Docência e 560 horas para
Gestão.

Carga Horária
GESTÃO
17%

DOCÊNCIA
83%

Figura 6. Matriz curricular do período entre 2001-2003, que mostra um total de aulasclasse de 2800 horas, sendo destinadas 1920 horas para Docência e 880 horas para
Gestão.

Carga Horária

GESTÃ
O 31%
DOCÊNCIA
69%
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Figura 7. Matriz curricular do período entre 2003-2005, que mostra um total de aulasclasse de 3160 horas, sendo destinadas 2120 horas para Docência e 1040 horas para
Gestão.

Carga Horária

GESTÃ
O 33%
DOCÊNCIA
67%

Figura 8. Matriz curricular do período entre 2006-2011, que mostra um total de aulasclasse de 2600 horas, sendo destinadas 1880 horas para Docência e 720 horas para
Gestão.

Carga Horária

GESTÃ
O 28%
DOCÊNCIA
72%
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Figura 9.Comparação entre Cargas Horárias nos Diversos Anos (1993-2017)

Carga Horária
GESTÃO

2440

1920

560

880

1993-2000

2001-2003

DOCÊNCIA

2120

1040
2003-2005

1880

2320

720

480

2006-2011

2013-2017

A pesquisa ressaltou que, no PPC vigente, a formação do gestor está
concentrada no 6º semestre. Observou-se uma maior carga horária nas disciplinas
voltadas para a docência em relação às da gestão, ao longo de todo o período
pesquisado. O período entre 2003 e 2005 foi identificado como tendo o maior
percentual de horas destinadas à gestão em todas as matrizes curriculares
analisadas.

8.2 Categoria B: Desafios e ações dos gestores da UNIMES com a formação de
gestão no curso de Pedagogia

Foram conduzidas entrevistas com os gestores da UNIMES, de como se deu a
formação dos alunos, ao longo dos anos, no aspecto da gestão escolar, observandose os seguintes resultados:
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B.1 - Percurso e contexto histórico da Instituição e do Curso

Foi contemplada a análise das entrevistas realizadas com a ex-diretora do
curso de Pedagogia e a coordenadora atual. Procurou-se observar qual o percurso e
o contexto histórico do curso.

Quadro 3: Dados do curso de Pedagogia da UNIMES
Início do Curso

1972

Primeira Turma Graduada

1975

Periodicidade Semestral

1972-1989 e 2013 até atual

Periodicidade Anual

1990-2012

Número de Turmas Graduadas

56 (até 2016.2)

B.2 - Desafios na implantação e manutenção do curso de Pedagogia

Outro ponto abordado foram os desafios encontrados em sua implementação
e manutenção.
Um aspecto na pesquisa foi em relação ao avanço ou retrocesso do número de
matriculados no curso de Pedagogia, sendo comentado nas entrevistas.
Para a ex-diretora, houve dificuldade no próprio entendimento em relação ao
texto legal. O curso de Pedagogia possibilitava não só formar o professor de nível
superior, mas também atender à demanda do ensino nas séries iniciais do primário.
Já para a coordenadora, após a implantação dos tópicos da LDB de 1996,
passa a haver o entendimento de que o professor deveria ser graduado em
Pedagogia, fato que explica o aumento de horas da docência em relação à gestão no
curso de Pedagogia. Ocorre um aumento no número de instituições de ensino
oferecendo o curso, e também no de alunos matriculados em nosso curso. No curso
de Pedagogia da UNIMES, no período entre 2001 e 2003, havia duas salas com cerca
de 70 alunos em cada ano letivo. Entre 2005 e 2010, anualmente, ingressavam no
curso de Pedagogia da UNIMES cerca de 300 alunos. Ainda segundo a coordenadora,
o número de alunos começou a diminuir devido à maior oferta de cursos similares na
região da Baixada Santista, e também quando a UNIMES passou a oferecer o curso
de Pedagogia por meio do ensino à distância, diminuindo o ingresso de três para
apenas uma sala por ano.
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B.3 Ações referentes ao Projeto Pedagógico do Curso

Outra abordagem foi a questão da gestão escolar ser contemplada no curso de
Pedagogia. As opiniões obtidas afirmam que o PPC contempla a gestão. A
coordenadora do curso de Pedagogia informa que o preparo e a formação do aluno
ocorre, atualmente, no último semestre (6º semestre). Há um módulo somente para a
gestão. Em 2012, o curso de Pedagogia foi suspenso pelo período de um ano, por
decisão da própria instituição, para ser repensado. Foi, então, elaborado um novo
Plano de Ensino para tornar o curso sustentável, que contemplava a oferta de
componentes pedagógicos comuns a várias licenciaturas, e não só ao curso de
Pedagogia. A coordenadora acredita que, embora o objetivo de torná-lo sustentável
tenha sido bem sucedido, com uma carga horária de 3200 horas não há uma formação
consolidada nem na docência, nem na gestão.
Ela acredita que o novo Parecer CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015, possa
trazer a oportunidade de repensar a matriz curricular, na tentativa de torná-la mais
completa, ampla e atrativa junto aos potenciais alunos.
O curso de Pedagogia da UNIMES existe há 45 anos, tendo sido formadas 56
turmas até o segundo semestre de 2016. A pesquisa mostrou uma variação
decrescente no número de matriculados, devido ao surgimento de cursos similares na
Baixada Santista e à oferta de ensino à distância. As entrevistadas afirmaram que o
curso contempla a gestão, mas que a matriz curricular precisaria ser repensada para
torná-lo mais completo.

8.3 Categoria C: Desafios e ações dos docentes da UNIMES com a formação de
gestor no curso de Pedagogia

Nessa categoria foram apresentados questionários a seis professores que
compõe o corpo docente do curso de Pedagogia, com o objetivo de estabelecer a
situação atual da formação durante o curso.

C.1 Histórico do professor
Esse tópico abordou o histórico do professor.
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Figura 10. Tempo de trabalho como professor

Entre 0-5 anos

16%
17%

Entre 6-10 anos

67%

Mais do que 15
anos

Figura 11. Tempo de trabalho como professor no curso de Pedagogia da UNIMES
Entre 0-5 anos
17%

33%

17%
33%

Entre 6-10 anos
Entre 11-15 anos
Mais do que 15 anos

C.2 Desafios do professor frente ao ensino

Foram abordados os desafios retratados e as dificuldades encontradas pelos
professores frente ao ensino de gestão
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Figura 12. Dificuldades do professor do curso de Pedagogia da UNIMES
em relação aos alunos

17%

Dificuldade de Aprendizagem

33%

Falta de leitura prévia

17%

Formação prévia ruim

17%

16%

Falta de comprometimento do
aluno
Não relata dificuldades

Figura 13. Dificuldades no dia a dia de trabalho em relação à UNIMES

17%

Falta infraestrutura

16%
17%

Recursos tecnológicos
Não há

50%

Outros

Figura 14. Dificuldades encontradas no ensino

17%

50%

Má formação prévia
do aluno

Não esclareceu

33%
Não respondeu
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C.3 Ações para a formação do aluno em gestão

Análise das ações para a formação do aluno em gestão

Figura 15. Aspectos levados em conta para planejar o ensino

Conhecimento prévio dos
alunos

17%
16%

Carga horária

67%
PPC e recursos disponíveis

Figura 16. Componente curricular que prepara o aluno para gestão

17%

33%

17%
17%

16%

Gestão de Espaços, Planejamento
e a própria docência
Estágio
Planejamento, Coordenação e
Estágio
Não sabe
Não respondeu
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Figura 17. Preparo em gestão apresentado no curso

17%

17%

Passado de maneira
informal
Enfatizam a docência

33%

33%
Não responderam
Não sabe

A pesquisa mostrou um corpo docente experiente, sendo identificado como o
maior desafio frente ao ensino a dificuldade de aprendizagem relacionada à má
formação prévia e falta de comprometimento dos alunos. Em relação à própria
universidade, não há maiores dificuldades, embora tenham sido mencionados a
melhoria na infraestrutura e nos recursos tecnológicos.
Os professores apontaram a formação e o conhecimento prévio dos alunos
como os principais aspectos para elaborarem seus planos de ensino. Eles
consideraram que as disciplinas de Gestão de Espaços e Planejamento, além da
experiência transmitida pelos docentes, são essenciais para o preparo em gestão.

8.4 Categoria D: Avaliação dos alunos de 1° ao 5° semestres sobre a formação
do gestor no curso de Pedagogia da UNIMES

Teve como intuito a análise de como se dá a percepção de quarenta e três
alunos distribuídos nos cinco primeiros semestres do curso de Pedagogia, sendo seis
alunos do 1° semestre, vinte e um do 2°semestre, cinco do 3° semestre, oito do 4°
semestre e três alunos do 5º Semestre. Foi desmembrada nas seguintes subcategorias:

101

D.1 Perfil demográfico e socioeducacional dos alunos;

Figura 18. Procedência dos alunos

Escola
Particular
14%
Escola
Pública
86%

Figura 19. Se o aluno possuía alguma graduação anterior

Sim
14%

Não
86%

D.2 Perspectivas e expectativas dos alunos em relação ao curso de
Pedagogia da UNIMES
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Figura 20. Se o aluno está satisfeito em cursar a UNIMES

Não
14%

Sim
86%

Figura 21. Razões para cursar Pedagogia na UNIMES

2%
2%
5%

19%

5%
7%

28%

32%

Indicação
Questões Econômicas
Localização
Duração do curso
Estrutura Física
Propaganda
Ex-Aluno
Não Responderam

Figura 22. Pretensões profissionais ao concluir o curso

12%

7% 2% 2%

Atuar em Educação
Fazer Pós-Graduação

21%

56%

Concurso Público
Outra Graduação
Ingressar na Força Aérea
Não Respondeu
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D.3 Avaliação dos alunos sobre o preparo para a gestão

Figura 23. É importante sair preparado para assumir uma possível gestão?

Não
2%

Não
responderam

5%

Sim
93%

Figura 24. O curso de Pedagogia da UNIMES prepara para a gestão?

Sim
44%

46%

Não
5% 5%

Não responderam
Não sabia responder

Entre os alunos do 1º ao 5º semestres pesquisados, predominou a proveniência
de escolas públicas, sem nenhuma graduação anterior. A maioria afirmou estar
satisfeita em estudar na UNIMES e, em relação às razões apresentadas para essa
escolha, prevaleceram a indicação e as questões econômicas. Atuar na área de
educação em seus diversos segmentos foi a pretensão apontada pelos alunos após
sua graduação. Sair preparado para assumir algum cargo de gestão foi apontado
como importante. Em relação à formação em gestão no curso da UNIMES, as
respostas foram divididas entre afirmativa e insuficiente.
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8.5 Categoria E: Avaliação dos alunos do 6° semestre sobre a formação do
gestor no curso de Pedagogia da UNIMES

Teve como intuito a análise de como se dá a percepção de onze alunos do
curso de Pedagogia. Foi desmembrada nas seguintes sub-categorias:

E.1 Perfil demográfico e socioeducacional dos alunos;

Figura 25. Procedência dos alunos

Procedência dos Alunos
Escola
Particular
18%
Escola
Pública
82%

Figura 26. Se o aluno possuía alguma graduação anterior

Sim
9%

Não
91%

105

E.2 Perspectivas e expectativas dos alunos em relação ao curso de
Pedagogia da UNIMES

Figura 27. Se o aluno está satisfeito em cursar a UNIMES

Não
18%
Sim
82%

Figura 28. Razões para cursar Pedagogia na UNIMES

9% 9%

18%

9%

Indicação
Questões Econômicas

55%

Outros
Bolsa de Estudo
Qualidade de ensino
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Figura 29.: Pretensões profissionais ao concluir o curso

Atuar em Educação

9%
27%

28%
27%

9%

Fazer Pós-Graduação

Concurso Público
Outra Graduação
Não Respondeu

E.3 Avaliação dos alunos sobre o preparo para a gestão

Figura 30. É importante sair preparado para assumir uma possível gestão?

9%
Sim

91%
Não responderam
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Figura 31. O curso de Pedagogia da UNIMES prepara para a gestão?

Sim

9%

37%
Não

36%
18%

Insuficiente
Não respondeu

Entre os alunos do 6º semestre pesquisados, predominou a proveniência de
escolas públicas, sem nenhuma graduação anterior. A maioria afirmou estar satisfeita
em estudar na UNIMES e, em relação às razões apresentadas para essa escolha,
prevaleceram a indicação e as questões econômicas. Atuar na área de educação em
seus diversos segmentos foi a pretensão apontada pelos alunos após sua graduação.
Sair preparado para assumir algum cargo de gestão foi apontado como importante,
porém não foi demonstrada uma segurança nessa formação.

8.6 Categoria F: Gestores egressos formados no curso de Pedagogia da UNIMES
frente aos desafios encontrados na administração, no acadêmico e financeiro

Foram conduzidas entrevistas com gestores egressos da UNIMES, que tiveram
como objetivo analisar como se deu a formação dos alunos, ao longo dos anos, no
aspecto da gestão escolar. A amostra foi composta por nove egressos que atuam em
Escolas de Ensino Fundamental na cidade de Santos, sendo três diretoras, uma
assistente de direção, uma orientadora educacional e quatro coordenadoras
educacionais. Foi desmembrada nas seguintes sub-categorias:
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F.1 Histórico do gestor

Figura 32: Há quanto tempo está graduada?

11%

Entre 0-10 anos

44%
45%

Entre 11-20 anos
Mais do que 20 anos

Figura 33. Há quanto tempo exerce cargo de gestão?

22%
Entre 0-2 anos

22%

56%

Entre 3-5 anos
Mais do que 5 anos
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F.2 Preparo para a gestão e desafios encontrados na administração, no
acadêmico e financeiro

Figura 34. Sentiam-se preparadas para a gestão?

Sim

45%

22%
11%
22%

Consolidado com a
prática
Através de formação
continuada
Não

Figura 35. Dificuldades encontradas no início de suas atividades

22%

33%

Administrativo/Financeiro
Falta de Experiência

45%

Relações Interpessoais
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F.3 Formação para a gestão pela UNIMES

Figura 36. O curso de Pedagogia da UNIMES preparou para a gestão?

22%

45%

Sim
Parcialmente

33%

Não

Figura 37. Quais áreas complementares poderiam melhorar
seu exercício de gestão?

5% 5%

Administrativo

27%

21%

Psicologia
Financeiro

16%

26%

Recursos Humanos
Supervisão de Ensino
Nenhum

O resultado da pesquisa realizada com os egressos da UNIMES mostrou que
a maioria era formada há mais de onze anos e ocupava cargos de gestão há menos
de cinco anos. Não se sentiram preparadas pelo curso, sendo consolidado o exercício
da gestão por meio da prática e formação continuada. Entre as dificuldades apontadas
na função de gestores, constam a administração e financeiro, a falta de experiência e
as relações interpessoais. Entre as áreas sugeridas para complementar essa
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formação de gestão, foram citadas a administrativa, a psicologia, a financeira e de
recursos humanos.
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9 DISCUSSÃO

A partir dos resultados apresentados e com o objetivo de identificar a formação
das competências e habilidades no discente para a gestão, no curso de Pedagogia da
UNIMES, foi analisada a distribuição das disciplinas e sua respectiva carga horária
dentro das várias matrizes curriculares existentes entre os períodos de 1993 a 2017,
em seus conteúdos programáticos teórico-práticos, sendo importante para a pesquisa
apresentar o currículo como protagonista do projeto pedagógico, no qual viabiliza o
processo de ensino e aprendizagem. Gimeno (1999) afirma que:

O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola
e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a
aprendizagem dos alunos; entre a teoria (idéias, suposições e
aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições. (p.

61)
Observou-se que a matriz curricular foi se adequando ao longo do período
pesquisado, acompanhando as reformas educacionais ocorridas no Brasil. No início
havia uma configuração da formação do pedagogo como especialistas em docência,
gestão e orientação educacional. Com a implementação da Resolução CNE/CP nº
01/2006, o perfil profissional para o Pedagogo passa a ter a docência como centro de
sua formação. Com essa concepção, o curso de Pedagogia não se restringiria à
formação de professores, nem à formação de especialistas (gestão), pois a nova
configuração do curso abrange essas duas áreas em uma formação única. Esse novo
perfil do pedagogo procura apresentar um docente polivalente, capacitado para atuar
como professor e gestor.
A docência analisada em um sentido mais amplo, envolvendo a gestão, exige
uma formação que agregue inúmeros conhecimentos, sendo difícil ministrá-los no
curso de graduação de Pedagogia com carga horária de 3200 horas.
Segundo Lord (2014), a matriz curricular expressa os conteúdos tratados na
formação educacional. Como os contextos socioeconômicos e tecnológicos mudam,
mudam também os currículos dados nos processos de escolarização e formação dos
indivíduos. Isso faz com que a matriz curricular seja um aspecto dinâmico do processo
educacional.
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No Projeto Pedagógico de Curso (PPC) vigente, considerando-se até o início
de 2017, a formação do gestor está concentrada no 6º semestre. Observou-se uma
maior carga horária nas disciplinas voltadas para a docência em relação às da gestão,
ao longo de todo o período pesquisado. O período entre 2003 e 2005 foi identificado
com a maior quantidade de horas destinadas à gestão em todas as matrizes
curriculares analisadas, justamente o período no qual se enfatizaram as habilitações,
suprimidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s) de 2006.

Todas as instituições de ensino superior, públicas ou privadas foram
afetadas pelas mudanças que vieram para ficar. Dessas mudanças,
algumas foram de caráter estrutural, organizacional e cada uma das
instituições, a seu tempo, foi procurando cumprir os rituais a se
adaptar. (CARDIM, 2004, p.233)

Em relação ao fato de como se dá a formação dos alunos, ao longo dos anos,
no aspecto da gestão escolar, foram analisados o percurso e contexto histórico da
instituição e do curso, avaliando os desafios na implantação e manutenção do curso
de Pedagogia e ações referentes ao PPC. Participaram desse levantamento uma exdiretora e uma coordenadora, ambas do curso de Pedagogia da UNIMES.
Na implantação do curso de Pedagogia houve dificuldade no próprio
entendimento em relação aos limites do texto legal, que definia as bases da
Licenciatura, a partir do momento em que o curso de Pedagogia possibilitava não só
formar o professor de nível superior, mas também atender à demanda do ensino nas
séries iniciais do primário, conforme era contemplado na Lei N° 5540/68 e no Parecer
do Conselho Federal de Educação (CFE) N° 252/69.
Após a implantação dos tópicos da Lei nº 9394/96, passou a haver o
entendimento de que o professor deveria ser graduado em Pedagogia. Ocorreu,
então, um aumento no número de instituições de ensino oferecendo o curso, bem
como em relação ao número de alunos matriculados.
Essas mudanças aconteceram para adaptação à nova LDB – Lei de
Diretrizes e Bases – e cumprimento aos novos rituais de
credenciamento, recredenciamento, reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos e programas e para atender aos novos
padrões de qualidade. (BRASIL, 1996).

O curso de Pedagogia da UNIMES pela visão das gestoras, era bem
estruturado e tinha muitos alunos. No período entre 2001 e 2003, havia duas salas
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com cerca de 70 alunos, em cada ano letivo. Entre 2005 e 2010, anualmente
ingressavam no curso de Pedagogia da UNIMES cerca de 300 alunos.
Segundo elas, o número de alunos começou a diminuir devido à maior oferta
de cursos similares na região da Baixada Santista e pelo fato da UNIMES passar a
oferecer o curso de Pedagogia por meio do ensino à distância, a partir de 2006. Nesse
período, ao invés de ingressarem três salas, começam a ingressar alunos para apenas
uma sala.
As instituições se deram conta de que há concorrência.

Cada instituição foi obrigada a uma rápida adaptação estrutural e
infraestrutural em termos de instalações, laboratórios, bibliotecas para
responder não somente às exigências formais, mas, e principalmente,
para propiciar melhores condições de oferecimento de serviços de
qualidade. (CARDIM, 2004, p.233)

As adequações do curso ocorreram seguindo a legislação vigente. A UNIMES
sempre ofereceu o curso de Pedagogia em três anos, com a carga horária prevista
nas diretrizes.
As opiniões obtidas afirmaram que o PPC contempla a gestão. Foi informado
pela coordenadora do curso de Pedagogia, que o preparo e a formação do aluno
ocorrem no 6° semestre. Há quatro componentes curriculares que atendem
especificamente à gestão: coordenação do trabalho pedagógico, gestão educacional
e escolar, avaliação educacional e planejamento educacional.
Um fato ocorrido ao longo do curso de Pedagogia foi sua suspensão, pelo
período de um ano, por decisão da própria instituição, em 2012. Foi elaborado, então,
um novo Plano de Ensino, para tornar o curso sustentável. Embora a coordenação do
curso entenda que o objetivo de torná-lo sustentável tenha sido bem sucedido, ela
interpreta que não há uma formação consolidada tanto na docência quanto na gestão,
relacionada à carga horária desenvolvida.
Conforme Colombo (2004), as instituições de ensino devem identificar e atender
as necessidades e as expectativas de todas as partes interessadas, sejam alunos ou
mantenedores, fazendo com que a melhoria dos padrões de qualidade dependam da
flexibilidade para a mudança.
A instituição de ensino deve ter definida sua missão e seus princípios. A
UNIMES se propõe a contribuir para a formação integral do indivíduo, despertandolhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente,
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preparando cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica,
conforme as exigências sociais da modernidade.
Com o advento do novo Parecer Conselho Nacional de Educação
(CNE)/Conselho Pleno (CP) nº 02, de 1º de julho de 2015, torna-se importante
repensar a matriz curricular procurando atender a sustentabilidade do curso de
Pedagogia e, no entanto, torná-lo mais completo, amplo e atrativo junto aos potenciais
alunos, fazendo com que a inovação possa dar um novo sentido, trazendo à UNIMES
um diferencial.
Para Coll (2000), a busca por formação e desenvolvimento humano está na
intenção de que o currículo possa garantir ao aluno seu crescimento social e
intelectual, e deve ser iniciada por uma seleção e organização de conteúdos com a
devida sistemática e aplicação prática desses componentes.
Isso nos conscientiza da importância do currículo, e nos leva a elaborar
propostas de orientação curricular coerentes ao que se deseja construir no processo
formativo, levando-se em consideração a complexidade do curso e sua essencial
condição humana, em sua identidade, servindo de guia para os professores, que são
diretamente responsáveis pela sua execução.
Silva (2009) comenta que os estudos curriculares, ao deslocar a ênfase dos
conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem para outros
conceitos, nos permitem ver a educação de uma nova perspectiva.
A partir de uma perspectiva integradora, podemos considerar que o currículo
assume, de maneira enfática, sua função orientadora da prática pedagógica.

O currículo torna-se um elo entre a declaração de princípios gerais e
sua tradução operacional, entre a teoria educacional e a prática
pedagógica, entre o planejamento e a ação, entre o que é prescrito e
o que realmente sucede nas salas de aula. (COLL, 2000, p. 33).

Para estabelecer a situação da formação durante o curso, seis professores que
compõem o corpo docente do curso de Pedagogia foram abordados por meio de
questionários sobre o histórico do professor, seus desafios frente ao ensino de gestão
e as ações para a formação.
Os professores do curso de Pedagogia da UNIMES, em sua maioria, possuem
experiência, com uma média superior a 10 anos na Universidade e 15 anos na
docência em geral. Essa característica da amostra pesquisada dá consistência aos
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resultados referentes à docência na gestão, frente aos desafios enfrentados ao longo
da formação do pedagogo.
Constatou-se que os desafios do professor do curso de Pedagogia da UNIMES
frente ao ensino vão da abordagem didática até a capacidade cognitiva dos alunos, o
interesse despertado e a infraestrutura da universidade.
Quanto ao aspecto didático, verificou-se problemas de aprendizagem devido à
falta de uma boa formação anterior, pouco compromisso, falta de aprofundamento nos
estudos indicados, resultando mais em desejo de concluir o curso do que em ter uma
boa formação educacional.
Na visão dos docentes, há três elementos fundamentais que precisam ser
articulados para que ocorra a aprendizagem: o conhecimento prévio, a capacidade de
aprender e a necessidade de querer aprender.

O educador passa a ser um articulador, facilitador das relações, um
promotor da participação ativa, um educador em que sua formação
passa a ser vista como instrumento fundamental para o
desenvolvimento
de
competências,
envolvendo
valores,
conhecimentos e habilidades para lidar com as mudanças. (SANTOS,
2014 p.16).

No que tange a infraestrutura da universidade, ela foi considerada satisfatória
pela maioria dos docentes pesquisados, condizente com as necessidades do curso.
No entanto, poderia ser aprimorada com melhores recursos tecnológicos, tornando o
aprendizado mais atraente.
O corpo docente da universidade constrói seu planejamento de ensino
considerando, prioritariamente, o conhecimento prévio dos alunos aliado ao projeto
pedagógico, incluindo-se a carga horária da disciplina, as diretrizes curriculares, relato
das próprias experiências e os recursos disponíveis. Uma professora comentou:
Muitos docentes já atuaram como gestores de escolas públicas e particulares,
certamente estas experiências são relatadas nas aulas e colaboram na formação do
futuro egresso. (Professor 03).
Conforme Cortesão (2011), os docentes universitários ensinam geralmente
como foram ensinados, garantindo, pela sua prática, uma transmissão de saberes e
uma socialização idêntica àquela que eles próprios foram objetos.
No que diz respeito à formação do aluno para a gestão, há um consenso de
que a abordagem se dá no 6º semestre, aliada ao período do estágio supervisionado.
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Fica evidenciado que o curso tem um viés mais acentuado na formação do profissional
em docência do que na gestão.

A formação do professor pode estar atrelada à aquisição de técnicas,
conhecimento, estratégias e procedimentos conciliados e
relacionados ao contexto social e histórico e ao tipo de cidadão que
buscamos formar, visando sua atuação transformadora na
sociedade. (BARBOSA e AMARAL, 2009, p.3673)

Segundo as autoras (2009), "[...] precisamos de professores com
fundamentação teórica, compromissados, responsáveis e críticos, capazes de
conhecer a sua disciplina e seus alunos, refletindo sobre a sua prática." (p. 3683).
Com o intuito de analisar a percepção do ensino de gestão nos cinquenta e
quatro alunos distribuídos nos seis semestres do curso, foram abordados os aspectos
do perfil demográfico e socioeducacional dos alunos, perspectivas e expectativas dos
alunos em relação ao curso de Pedagogia da UNIMES e sua avaliação sobre o
preparo para a gestão.
O corpo discente objeto da pesquisa foi predominantemente oriundo de escolas
públicas, sem outra graduação. A amostra analisada considerou que o curso de
Pedagogia atende às expectativas, com os alunos satisfeitos. Entretanto, pontuaram
a falta de organização, comunicação e valorização como alguns problemas
encontrados no curso. A maioria aprova o curso de Pedagogia oferecido pela
UNIMES. Os alunos, pretendem atuar na área de educação em seus diversos
segmentos, como pós-graduação, concurso público, ou outra graduação, sendo que
alguns ainda não se definiram em relação ao seu futuro ou apenas não responderam.
Os alunos reconhecem a importância de serem preparados para assumir uma
posição de gestão ainda no curso de Pedagogia. Quanto à formação em gestão,
entendem como insuficiente, havendo uma certa dissonância em seus comentários,
ou seja, alguns acham satisfatória, mesmo sem ter cursado as disciplinas de gestão.
Conforme Santos (2014), a gestão escolar não deve ter como foco apenas a
dimensão administrativa da escola, mas principalmente a gestão pedagógica, em que
o gestor também deve ser o gestor do ensino-aprendizagem.
A autora afirma que o pedagógico é a razão de ser de uma escola. A
organização pedagógica bem gerenciada é a que direciona e dá qualidade ao ensino
por meio de planejamento, acompanhamento e avaliação do rendimento da proposta
pedagógica.
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Torna-se importante, no entanto, que a formação para a gestão seja
consolidada no curso de Pedagogia pois, embora os alunos construam sua vida
profissional priorizando a docência, leva-se algum tempo antes de se tornarem
gestores nos cargos de direção, coordenação e supervisão. Desta maneira, a visão
administrativa do processo, suas relações interpessoais e as habilidades necessárias
à interação com todo o processo pedagógico é fundamental.
Segundo Santos, Guiselini e Marques (2003), é necessário entender que a
formação do gestor escolar consiste em sólidos conhecimentos na área da educação
e gestão, pois essa atividade é executada num ambiente escolar, com a intenção
educacional.
Visando saber como os egressos se sentiam preparados no curso de
Pedagogia da UNIMES, considerando-se prontos para exercer a função de gestores,
foram analisados o histórico do gestor, seu preparo para a gestão e desafios
encontrados na administração, no acadêmico e financeiro e sua formação para a
gestão pela UNIMES.
A amostra dessa pesquisa foi composta por nove egressos que atuam em
Escolas de Ensino Fundamental na cidade de Santos, sendo três diretoras, uma
assistente de direção, uma orientadora educacional e quatro coordenadoras
educacionais.
Constatou-se que as gestoras entrevistadas chegaram aos seus cargos após,
no mínimo, 8 anos na função de professora. Já para o acesso à direção, foi verificado
que essa trajetória compreendeu até 20 anos na função de professora, dando
sequência à coordenação, orientação ou assistência de direção.
As gestoras pesquisadas trabalham no Ensino Fundamental entre 6 e 15 anos
possuindo experiência na educação. Todas exerceram a função de professora antes
de assumir cargos da equipe gestora, sendo que duas ainda continuam exercendo a
função de docência, além de ocuparem cargos de gestão. Observou-se uma contínua
construção de carreira.
O conjunto de dificuldades enfrentadas pelas gestoras no início de suas
carreiras foram os mais diversos, incluindo: financeiro, administrativo, pedagógico,
relacionamento interpessoal e também administração do tempo. Já em relação às
dificuldades enfrentadas atualmente no exercício de sua profissão citaram a
burocracia do serviço, o financeiro, a falta de infraestrutura, a carga de trabalho, a
desestruturação familiar do aluno, a falta de atratividade da escola e a consequente
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desmotivação do aluno, equilíbrio entre o pedagógico e administrativo, relacionamento
interpessoal, otimização do tempo, foco e prioridades.
Os egressos pesquisados perceberam a importância do aprofundamento de
estudos relativos às práticas e teorias de gestão escolar, frente aos desafios
administrativos, acadêmicos e financeiros de uma escola. Entenderam, portanto, que
é necessário estar preparado para a gestão, incluindo um maior conhecimento sobre
administração, financeiro, gestão democrática, administração do tempo e de
relacionamentos interpessoais.
A equipe gestora sentia-se preparada para a gestão, mas este preparo
consolidou-se com a prática e, especialmente, pela formação continuada e afirmam
que o gestor escolar é o maior responsável pelas áreas administrativa, financeira e
pedagógica da instituição de ensino.
Porém, em determinadas situações do cotidiano escolar, a junção das
perspectivas educacional e de gestão é posta em conflito.[...] Nesse
sentido, a formação acadêmica que estabeleceu a necessidade de
unir os princípios norteadores da educação e da gestão como forças
motrizes na superação dos problemas educacionais [...] como
elementos das divergências de objetivos, concepção e ação
pedagógica. [...] O resultado dos conflitos entre a perspectiva
pedagógica e a administrativa compromete o processo de ensinoaprendizagem dos alunos, especialmente nas escolas públicas, por
organizarem-se de acordo com a situação profissional do
funcionalismo e das exigências da estrutura burocráticoadministrativa, criando, dessa forma, a cisão entre o processo ensinoaprendizagem e a gestão da escola. (SANTOS; GUISELINI;
MARQUES, 2003, p.131).

Com as informações coletadas fica claro o quanto é reconhecida a importância
da gestão, mas que esta poderia ser mais enfatizada e aprofundada.
Quanto ao curso de Pedagogia da UNIMES, ao serem questionadas se ele
possibilitou uma vivência acadêmica para a gestão escolar, a maioria se posicionou
afirmativamente, mas perceberam fragilidades que poderiam ser superadas.
Observou-se que mesmo quem se sentiu preparado para o exercício de sua profissão
constatou uma maior necessidade de atividades que englobassem a prática.
Apesar da maioria dessa amostra apresentar uma experiência razoável, com
muito tempo dedicado à gestão, ela aponta a necessidade de cursos complementares
relacionados às áreas de Recursos Humanos, Financeira e de Administração
propriamente dita, além da Psicologia e, especificamente, Supervisão de Ensino.
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Foi demonstrado que, apesar da percepção de que o ensino de gestão é
contemplado durante o curso de Pedagogia, há necessidade de uma complementação
nas técnicas de gestão, por meio de uma maior oferta de disciplinas relacionadas a
essa área de estudos.
Conforme Santos, Guiselini e Marques (2003), as atividades desenvolvidas no
curso e nos estágios curriculares podem proporcionar as experiências necessárias ao
entendimento da realidade escolar e à elaboração das possíveis estratégias para o
processo de ensino-aprendizagem e gestão, pois esse será o conflito cotidiano do
futuro gestor escolar da educação básica. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas
no curso, em especial nos estágios curriculares, podem proporcionar as experiências
necessárias ao entendimento da realidade escolar e à elaboração das possíveis
estratégias de superação desses conflitos.
Para o curso de Pedagogia foi necessário um olhar analitico e crítico em seu
aspecto curricular, buscando uma formação do pedagogo mais ampla, contemplando
uma maneira de integrar a docência e a gestão.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa contemplou uma análise da realidade encontrada no curso de
Pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES, trilhando o percurso
histórico desde sua criação, avaliando a matriz curricular das últimas décadas em
relação aos componentes específicos à formação do gestor, para que o egresso possa
se qualificar, não só para assumir a docência, mas também a gestão escolar com uma
abordagem democrática.
Percebeu-se, ao longo deste percurso, que o curso de Pedagogia e,
consequentemente, seu corpo discente e docente, interage diferentemente em
relação aos aspectos administrativos. Isso foi percebido quando se avalia a escola
como possuidora de uma estrutura diferenciada em relação a uma empresa.
Toda instituição de ensino tem, em seu cotidiano, inúmeras ações relacionadas
à utilização de ferramentas administrativas, em maior ou menor grau. O foco da
pesquisa, portanto, foi na análise da formação do aluno no curso de Pedagogia como
gestor, avaliando a possibilidade de integrar os métodos e teorias administrativas à
sua formação. Uma escola melhor administrada proverá aos docentes um ambiente
mais apropriado à transmissão do ensino, formando uma sociedade cada vez mais
plural, preparada e sem preconceitos.
A pesquisa demonstrou que o curso de Pedagogia possui uma estrutura
curricular volátil, ou seja, a matriz curricular acaba traduzindo as mudanças sociais e
comportamentais de maneira mais rápida do que outras carreiras acadêmicas. Para o
meio acadêmico, ousa-se afirmar que esse efeito social é quase imediato.
Nas matrizes curriculares foram identificados e trabalhados os últimos cinco
padrões propostos no curso de Pedagogia da UNIMES, que embasaram essa
percepção de volatilidade. Em linhas gerais, a docência permanece sendo o cerne do
curso de Pedagogia. Os aspectos de gestão e supervisão, em relação à carga horária
destinada para formação do gestor, não se manteve em um patamar elevado quanto
ao conteúdo disciplinar como um todo.
A escola é o lugar da concepção, realização e avaliação de seu projeto
educativo, por isso é mister que ela assuma essa responsabilidade e, também,
revindique

das instâncias

superiores as condições necessárias para seu

desenvolvimento. Este projeto é que confere consistência, amplitude e sentido à
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prática pedagógica, porque é através dele que se congregam as energias, se traçam
perspectivas e se organiza o processo de trabalho da escola.
O curso de Pedagogia, portanto, poderia ser o momento de se concretizar o
preparo para a gestão, além da formação em docência. As instituições de ensino
podem, e devem, identificar as demandas necessárias para que isso se efetive na
busca de uma melhoria nos padrões de qualidade.
A formação do gestor escolar consiste em sólidos conhecimentos na área da
educação e gestão pois, sendo essa atividade realizada em um ambiente escolar,
consolida-se sua intenção educacional. Por isso, a gestão não deve ter como foco
apenas a dimensão administrativa da escola, mas também a pedagógica, cujo
resultado passa a ser a qualidade do ensino através de planejamento,
acompanhamento e avaliação, atividades consolidadas com uma boa formação para
gestão.
O conjunto de dificuldades enfrentadas pelas gestoras no início de suas
carreiras, segundo os egressos pesquisados, foram os mais diversos, incluindo:
financeiro, administrativo, pedagógico, relacionamento interpessoal e também
administração do tempo. Já em relação às dificuldades enfrentadas atualmente no
exercício de sua profissão citaram a burocracia do serviço, o financeiro, a falta de
infraestrutura, a carga de trabalho, a desestruturação familiar do aluno, a falta de
atratividade da escola e a consequente desmotivação do aluno, equilíbrio entre o
pedagógico e administrativo, relacionamento interpessoal, otimização do tempo, foco
e prioridades.
Entenderam, portanto, que é necessário estar preparado para a gestão,
incluindo um maior conhecimento sobre administração, financeiro, gestão democrática
e relacionamentos interpessoais. Com as informações coletadas ficou claro o quanto
é reconhecida a importância da gestão, mas que poderia ser mais enfatizado e
aprofundado.
Quanto ao curso de Pedagogia da UNIMES, encontraram-se fragilidades no
preparo para a gestão que podem ser superadas. Observou-se nesta pesquisa uma
necessidade de atividades que englobassem a prática gestora, através de um maior
equilíbrio entre docência e gestão. Ficou demonstrado que, apesar da percepção de
que o ensino de gestão seja contemplado, há uma necessidade de complementação
nas técnicas de gestão, por meio de uma maior oferta de disciplinas relacionadas à
esta área de estudos.
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Os atributos exigidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes até o
momento desta pesquisa, no primeiro semestre de 2017, podem dificultar a formação
do gestor escolar, em função da carga horária de 3200 horas, sem determinação do
número de anos do curso, que facilita seu aligeiramento e uma formação mais
superficial dos educadores, impactando em seu sentido crítico, criativo e reflexivo,
dificultando sua formação plena, considerando docência e gestão.
Com as novas determinações do Parecer CNE/CP nº 02, de 1º de julho de
2015, poderá ser concebida uma matriz curricular que explore adequadamente as
novas tecnologias, como o ensino à distância, aliadas e aplicadas ao ensino
presencial, para garantir uma formação mais ampla e completa, inserida nas diretrizes
educacionais, bem como buscando a sustentabilidade do novo curso de Pedagogia.
Entretanto, a cultura e experiência acumuladas no processo de formação
de gestores, pelos docentes do

curso

de

Pedagogia,

na

habilitação

Administração Escolar, quando ainda existia, não deveriam ser ignoradas, mas
utilizadas em um momento diferente, em cursos de especialização ou pósgraduação, sempre norteados para a formação do gestor educador capacitado
para bem administrar a escola, compromissado com o projeto pedagógico.
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11 PRODUTO ELABORADO A PARTIR DA PESQUISA

11.1 Introdução

A proposta de um curso de Pós Graduação em Gestão Escolar (Lato Sensu)
nasce a partir do desenvolvimento e do amadurecimento da análise realizada nos
egressos do curso de Pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos, no âmbito
do interesse despertado em consolidar seus estudos nos fundamentos administrativos
na formação dos gestores escolares, avançando na qualidade do ensino e na
realização e fortalecimento da gestão democrática da educação pública, no âmbito
regional e nacional.
Após

a

implementação

da

Resolução

do

Conselho

Nacional

de

Educação/Conselho Pleno - CNE/CP nº 01/2006, o perfil profissional para o Pedagogo
passa a ter a docência como centro de sua formação. Esse novo perfil profissional
sugere um docente polivalente, licenciado para atuar como professor e gestor de
maneira integrada, sendo a docência exercida em um sentido ampliado.

Artº 4º. Parágrafo único. As atividades docentes também
compreendem participação na organização e gestão de sistemas e
instituições de ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.
(BRASIL, 2006).

Porém, esta formação pretensamente generalista coloca a gestão em um
segundo plano. Nessa direção a proposta busca colaborar com produção científica de
qualidade no desenvolvimento de uma temática fundamental, para o contexto
sociopolítico e educacional da nação brasileira, sobre o tema de Gestão Escolar.
Formar profissionais que possam aprofundar seus conhecimentos sobre o tema
torna-se relevante para promover mudanças na região, tendo em vista que a
Universidade fomenta estudos científicos que viabilizam o avanço das práticas
educacionais neste campo do saber. Com a inovação curricular e sua integração com
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a gestão, subsidia-se o trabalho em uma escola democrática, dinamizando e
efetivando programas, projetos e ações que alcancem o maior número possível de
gestores escolares e educacionais, tanto em nível da formação inicial quanto em nível
da formação continuada.
Conforme Santomé (2006), repensar o currículo e a sua expressividade em
uma sociedade das aprendizagens significa, acima de tudo, repensar alguns
pressupostos que norteiam a sociedade da informação, do conhecimento e das
aprendizagens. Nesse contexto, impõe-se romper com a concepção do currículo
isolado, descontextualizado, fragmentado que não propicia a construção e a
compressão de nexos que permitam a sua estruturação com base na realidade.
A proposta é de um curso de Pós Graduação em Gestão Escolar (Lato Sensu)
que tem como objetivo a formação do pesquisador, do profissional e do egresso do
ensino superior, com base em um currículo interdisciplinar que possibilite aos
estudantes, ao final do curso, a formação e o título de Especialista em Gestão Escolar.
Conforme Santomé (1998), repensar o currículo e a sua expressividade em
uma sociedade das aprendizagens significa, acima de tudo, repensar alguns
pressupostos que norteiam a sociedade da informação, do conhecimento e das
aprendizagens. Nesse contexto, impõe-se romper com a concepção do currículo
isolado, descontextualizado, fragmentado que não propicia a construção e a
compressão de nexos que permitam a sua estruturação com base na realidade.
O curso tem como objeto de estudo a educação formal e não formal, e o
fomento de pesquisas em ciências humanas e sociais, nas visões ecológica e ética
que atentem para a leitura das necessidades reais da nossa sociedade, a partir de
práticas que promovam a consolidação dos fundamentos administrativos, financeiros
e de relações interpessoais em suas atividades nas escolas da Baixada Santista. O
escopo da presente proposta está relacionado à democratização dos saberes para
com a sociedade, e definição de seus significados nas práticas pedagógicas e sua
interação com as atribuições da gestão escolar.
Lück (2009), conceitua a gestão escolar como o ato de gerir a dinâmica cultural
da escola. Desta maneira, tem um foco bastante efetivo na atuação em educação,
onde procura promover a organização, a mobilização e a articulação dos recursos
humanos e materiais, necessários a garantir o desenvolvimento dos processos sócio
educacionais dos estabelecimentos de ensino.
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Importante destacar que a Universidade Metropolitana de Santos ao propor o
curso de Pós Graduação em Gestão Escolar (Lato Sensu) assume a intenção formal
de oferecer à Região Metropolitana da Baixada Santista uma estrutura de qualidade
física, financeira e consolidação acadêmica. Outro ponto relevante é a concretização
das determinações do Plano de Desenvolvimento Institucional, referente à missão da
UNIMES em produzir, sistematizar e difundir o conhecimento nos diversos campos do
saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados,
de modo a contribuir para o desenvolvimento do país e principalmente da região onde
está inserida, contribuindo para a formação integral do indivíduo, despertando-lhe o
senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente, preparando
cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, conforme as
exigências sociais da modernidade.
Conforme a Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007, que estabelece normas
para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização, em seu § 3° do artigo 1º, já em sua redação atualizada pela Resolução
nº 1, de 22 de maio de 2017, define que os cursos de pós-graduação lato sensu são
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação que atendam às exigências
das instituições de ensino. Além desse aspecto, no artigo 2°, os cursos de pósgraduação lato sensu, por área, ficam sujeitos à avaliação dos órgãos competentes a
ser efetuada por ocasião do recredenciamento da instituição. E no artigo 3°, define-se
que as instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão
fornecer informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão
coordenador do Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições
estabelecidos.

Em seu artigo 5°, os cursos de pós-graduação lato sensu, em

nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência
docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia
ou trabalho de conclusão de curso. No § 3° do artigo 7º, os certificados de conclusão
de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, que se
enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução terão validade nacional.
Frente ao exposto, o curso proposto está alinhado com as necessidades de
atendimento da demanda da Região Metropolitana da Baixada Santista, para
profissionais comprometidos com a promoção de novos saberes e de novas práticas
educacionais, que contemplem a gestão no cotidiano dos espaços escolares.
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O curso tem como princípio promover estudos sobre a gestão democrática
(artigo 206 ítem IV da Constituição de 1988), nos espaços formais e não formais, que
envolvem uma nova lógica do poder com participação democrática dos integrantes.
Essa proposta de curso, possibilitará um suporte acadêmico ao currículo do
curso de Pedagogia, procurando tornar o egresso um profissional mais completo,
fazendo com que possa dar-lhe um novo sentido, um diferencial.

11.2 Objetivos

Consolidar o desenvolvimento de competências para o exercício da gestão,
formando equipes qualificadas de dirigentes educacionais. Esta proposta visa
aprofundar os conhecimentos acadêmicos em gestão, promovendo sua educação
continuada, formando profissionais qualificados para atuarem na gestão escolar.
Como objetivos específicos, destacam-se:


Aprofundar estudos para a formação de gestores capazes de liderar a
proposta pedagógica da escola;



Promover pesquisas que possam reconhecer os processos importantes
que objetivem o bom andamento da escola;



Fortalecer e interligar com outras áreas afins como instrumentos de
promoção de novas pesquisas sobre práticas inovadoras no gerenciamento
dos processos administrativos existentes na escola;



Fomentar estudos que atualizem as questões da legislação educacional;



Incentivar a pesquisa, discussões com grupos multiprofissionais e estimular
a

criatividade

como

forma

de

promover

uma

vida

profissional

compromissada com uma educação mais justa e humana.

Este curso destina-se aos profissionais da educação graduados que tenham
interesse em aperfeiçoar e aprofundar seus conhecimentos voltados à gestão de
instituições de ensino, com formação interdisciplinar que possa analisar criticamente
as políticas da formação do profissional de gestão, na sua relação com os diversos
saberes no sentido de compreender a importância da construção de sua identidade e
de sua autonomia.
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11.3 Produto Desenvolvido

A partir da pesquisa realizada, procurou-se consolidar a formação do egresso
do curso de Pedagogia com uma proposta de curso de pós-graduação Lato Sensu em
Gestão Escolar, na área de conhecimento da Educação, com uma carga horária total
de 420 horas, sendo 360 teóricas e 60 de estágio supervisionado, contemplando
situações ativas de aprendizagem, nas quais o conteúdo será trabalhado de forma
contextualizada e significativa, considerando os conhecimentos prévios dos alunos
como ponto de partida para a construção de novos conhecimentos.
O curso está estruturado para ser realizado em três semestres letivos, com
aulas às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h40.
MATRIZ CURRICULAR
Carga Horária
Componentes Curriculares

Período de
Oferecimento

Dia da
Realização
Teórica

1
2
3
4
5
6
7
8

Planejamento em
Gestão Educacional
Políticas Públicas e
Legislação Educacional
Gestão Escolar:
Fundamentos
Gestão de Processos
Administrativos
Ética e Relações
Interpessoais
Gestão de Recursos
Financeiros
Metodologia de
Pesquisa
Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC)

TOTAL

Supervisão

Estágio

1

3ª

60

1

5ª

60

2

3ª

50

10

10

2

5ª

45

15

20

3

3ª

30

3

5ª

45

15

30

3

5ª

30

30

450

320

40

90
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CALENDÁRIO DO CURSO
2018 – 1º Semestre
Março:

2018 – 2º Semestre

3ª feira: 06, 13, 20 e 27

Agosto:

5ª feira: 08, 15, 22 e 29

3ª feira: 07, 14, 21 e 28

Abril

5ª feira: 02, 09, 16, 23 e 30

3ª feira: 03, 10, 17 e 24

Setembro:

5ª feira: 05, 12, 19 e 26

3ª feira: 04, 11, 18 e 25

Maio

5ª feira: 06, 13, 20 e 27

3ª feira: 08, 15, 22 e 29

Outubro

5ª feira: 03, 10, 17, 24 e 31

3ª feira: 02, 09, 16, 23 e 30

Junho

5ª feira: 04, 11, 18 e 25

3ª feira: 05, 12 e 19

Novembro

5ª feira: 07 e 14

3ª feira: 06 e 13

Julho

5ª feira: 08 e 22

RECESSO

2019 - 1º Semestre
Março:

Maio

3ª feira: 12, 19 e 26

3ª feira: 07, 14, 21 e 28

5ª feira: 14, 21 e 28

5ª feira: 02, 09, 16, 23 e 30

Abril

Junho

3ª feira: 02, 09, 16, 23 e 30

3ª feira: 04, 11 e 18

5ª feira: 04, 11, 18 e 25

5ª feira: 06, 13 e 27

130

DISCIPLINAS E EMENTÁRIO
Componente
Curricular
Carga
Horária

PLANEJAMENTO EM GESTÃO EDUCACIONAL
60 HORAS
EMENTA DA DISCIPLINA

Planejamento Estratégico da Gestão Educacional. Escola, Gestão e Projeto político
pedagógico. A organização do trabalho escolar: Indivíduo e Organização. Aspectos gerais do
planejamento e planejamento participativo em gestão escolar. Caracterização da Escola.
Organização Geral da Unidade Escolar. Atribuições da Secretaria. Instrumentação para
Execução e Controle. Função de Supervisão e do Diretor. A gestão escolar como alternativa
de escola democrática.
BIBLIOGRAFIA
Básica
CALEGARI, Diego; PEREIRA, Maurício F. Planejamento e Estratégia das Escolas. São
Paulo: Editora Atlas, 2013. 146p.
GANDIN, Danilo. A Prática do Planejamento Participativo. 21ª ed. Petrópolis: Editora Vozes,
2011. 184p.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e
projeto político-pedagógico – elementos metodológicos para elaboração e realização. 22 ed.
– São Paulo: Libertad Editora, 2012 – (Cadernos Pedagógicos do Libertad; v. 1).
Complementar
GANDIN, Danilo. Soluções de Planejamento para uma Prática Estratégica e Participativa.
Petrópolis: Editora Vozes, 2013. 168p.
MORETTO, Vasco P. Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de
competências. 9ª ed.Petrópolis: Editora Vozes, 2011. 136p.
SANT´ANNA, Geraldo J. Planejamento, Gestão e Legislação Escolar. São Paulo: Editora
Érica, 2014. 128p.

Componente
Curricular
Carga
Horária

POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
60 HORAS
EMENTA DA DISCIPLINA

Estudo analítico das políticas educacionais no Brasil com destaque para: a política
educacional no contexto das políticas públicas; organização dos sistemas de ensino
considerando as peculiaridades nacionais e os contextos internacionais; políticas
educacionais e legislação de ensino; estrutura e funcionamento da educação básica e do
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ensino superior; impasses e perspectivas das políticas atuais em relação à educação
considerando a práxis social e os conceito de cidadania e sua pluralidade interpretativa e
política.
BIBLIOGRAFIA
Básica
CARNEIRO, Moaci A. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo. 23ª ed.
Petrópolis: Editora Vozes, 2015. 848p.
GENTILI, Pablo A. A.; MCCOWAN, Tristan. Reinventar a Escola Pública: política educacional
para um novo Brasil. 2ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2010. 272p.
ROSÁRIO, Maria J. A. do; ARAÚJO, Marcos de L. Políticas Públicas Educacionais. 2ª ed.
Campinas: Editora Alínea, 2011. 158p.
Complementar
REGO, Tereza C. Currículo e Política Educacional. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. 176p.
SILVA, Maria V.; MARQUES, Mara R. A. (Orgs.). LDB: Balanços e Perspectivas para a
Educação Brasileira. 2ª ed. Campinas: Editora Alínea, 2012. 352p.
HORA, Dinair L. da; SANTOS, Terezinha de F. A. M. dos (Orgs.). Políticas Públicas e Gestão
Educacional. Campinas: Editora Alínea, 2014. 202p.

Componente
Curricular
Carga
Horária

GESTÃO ESCOLAR: FUNDAMENTOS
60 horas
EMENTA DA DISCIPLINA

Fundamentos teóricos da Administração. Teorias de Administração e Gestão Educacional.
Escola, Gestão e Projeto político da escola. A organização do trabalho escolar: linguagem,
tempo, espaço. Indivíduo e Organização. Estudo e discussão dos fundamentos da gestão
escolar, conceitos, aspectos teóricos e históricos. Aspectos gerais da administração.
Administração Escolar. Administração e legislação. Caracterização da Escola. A
administração escolar como eixo do trabalho pedagógico na escola. Histórico e principais
teorias da administração. Evolução da administração escolar no Brasil e seus pressupostos
teórico-metodológicos. Conceitos de organização, gestão, planejamento, participação e
cultura organizacional. Princípios e características da gestão escolar participativa. Ação
administrativa

colegiada:

compromisso

político-social

e

técnico-pedagógico

na

operacionalização dos projetos das instituições educativas (conselho escolar e associação
de pais, professores e funcionários). Conselho de classe. Participação estudantil e grêmio
escolar. Papel do gestor escolar na organização do trabalho na escola. Experiências de
gestão escolar.
BIBLIOGRAFIA
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Básica
LIBÂNEO, José C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: Heccus
Editora, 2013. 304p.
LÜCK, Heloísa. Gestão Educacional: uma questão paradigmática. 10ª ed. Petrópolis: Editora
Vozes, 2011. 120p.
VIEIRA, Sofia L. Educação Básica - Política e Gestão da Escola. 2ª ed. Brasília: Liber Livro,
2009. 220p.
Complementar
MONTEIRO, Eduardo; MOTTA, Artur. Gestão Escolar: Perspectivas, Desafios e Função
Social. São Paulo: LTC Editora, 2013. 328p.
VICENTINI, Almir. Gestão Escolar – Dicas Corporativas. São Paulo: Phorte Editora, 2015.
136p.
BOCCIA, Margarete B.; DABUL, Marie Rose; LACERDA, Sandra da C. (Orgs.).Gestão
Escolar em Destaque. São Paulo: Paco Editorial, 2013. 208p.

Componente
Curricular
Carga
Horária

GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
60 HORAS
EMENTA DA DISCIPLINA

A gestão de inovação. A busca do conhecimento e do aprendizado. Gerenciamento
estratégico de processos organizacionais: principais características da orientação para
processos; identificação e descrição do processo; análise do processo. Capital: bens
materiais e imateriais. Excelência em gestão. Liderança estratégica. Gestão por
competências. Estrutura de trabalho por processos. Níveis de classificação de processos.
Instituições modernas.
BIBLIOGRAFIA
Básica
MARTINS, José do P. Gestão Educacional: uma abordagem crítica do processo
administrativo em educação. 4ª ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 240p.
PARO, Vítor H. Administração Escolar: introdução crítica. 17ª ed. São Paulo: Cortez Editora,
2016. 232p.
ROSAR, Maria de F. F. Administração Escolar: um problema educativo ou empresarial? 5ª
ed. Campinas: Autores Associados, 2012. 204p.
Complementar
ANTUNES, Celso. 9 Passos para uma escola pública de excelente qualidade. Petrópolis:
Editora Vozes, 2013. 200p.
OLIVEIRA, Djalma de P. R de. A Moderna Administração Integrada: abordagem estruturada
simples e de baixo custo. São Paulo: Atlas, 2013. 368p.
MOTTA, Fernando C. P.; VASCONCELOS, Isabela F. G. de. Teoria Geral da Administração.
3ª ed. São Paulo: Cengage, 2006. 449p.
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Componente
Curricular
Carga
Horária

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
60 HORAS
EMENTA DA DISCIPLINA

Planejamento financeiro. Previsão orçamentária. Terminologia empregada em diferentes
momentos da previsão orçamentária. Cultura orçamentária. Base histórica de informações.
Tipos de orçamentos. Previsão orçamentária e a gestão escolar. Estrutura do orçamento na
gestão administrativa escolar. Formação do preço dos serviços educacionais. Construção de
orçamento escolar de curto prazo.
BIBLIOGRAFIA
Básica
AMARAL, Nelson C. Para Compreender o Financiamento da Educação Básica no Brasil.
Brasília: Editora Liber Livro, 2012. 224p.
HOJI, Masakazu. Administração Financeira na Prática. 5ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014.
168p.
ROSA, Clóvis. Gestão Estratégica Escolar. 4ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 320p.
Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão Financeira: Uma Abordagem Introdutória. 3ª ed. São Paulo:
Editora Manole, 2014. 152p.
LEMES JÚNIOR, Antônio B.; RIGO, Cláudio M.; CHEROBIM, Ana Paula M. S., Administração
financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. 4ª ed. Rio de janeiro: Editora
Elsevier, 2016
CARNEIRO, Túlio A. Financiamento, Gestão e Qualidade da Educação Pública.

Curitiba: Editora Appris, 2016. 203p.

Componente
Curricular
Carga
Horária

ÉTICA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS
30 HORAS
EMENTA DA DISCIPLINA

Estudos do Gerenciamento de Pessoas com base motivacional visando na superação de
situações problemas e conflitos. Conceitos de Comunicação Organizacional interna e externa
visando processos, barreiras, fluxos formal e informal, redes e meios de comunicação.
Gestão de recursos humanos. Reconhecimento do valor e da complexidade do potencial
humano. Planejamento estratégico de gestão de pessoas. Sistema de captação e retenção
de talentos. Acompanhamento estratégico à performance. Plano estratégico de remuneração.
Gestão Humanizada. Liderança estratégica. Gestão por competências. Remuneração
estratégica. Estrutura de trabalho por processos. Posturas pessoais e relações interpessoais.
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Competência Interpessoal. Cultura e Clima Organizacional. Comunicação Interpessoal.
Inteligência Emocional. Conflitos e Administração de Ética Profissional.
BIBLIOGRAFIA
Básica
SCHULZ, Almiro. Ética e Gestão Educacional. Campinas: Alínea, 2008. 130p.
SANTOS, Clóvis Roberto. Ética, Moral e Competência dos Profissionais da Educação. São
Paulo: Avercamp, 2004. 120p.
LÜCK, Heloísa. Liderança em Gestão Escolar. 8ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. 168p.
Complementar
DUTRA, Joel de S.; DUTRA, Tatiana A.; ALMENDRA, Gabriela. Gestão de Pessoas:
Realidade Atual e Desafios Futuros. São Paulo: Atlas, 2017. 496p.
MINICUCCI, Agostinho. Relações Humanas: Psicologia das Relações Interpessoais. 6ª ed.
São Paulo: Atlas, 2001. 240p.
SANDRINI, Marcos. Para Sempre! O Compromisso Ético do Educador. 2ª ed. Petrópolis:
Editora Vozes, 2007. 144p.

Componente
Curricular
Carga
Horária

METODOLOGIA DA PESQUISA
30 HORAS
EMENTA DA DISCIPLINA

Estuda questões voltadas para o conhecimento do método e dos procedimentos teóricometodológicos para a realização da pesquisa, além de questões voltadas para a construção
do texto científico e o significado da teoria e da metodologia na pesquisa. O texto científico:
resumo, estrutura, normas de citação e referência. Abordagens metodológicas: pesquisa
quantitativa e qualitativa: abordagens de pesquisa. Procedimentos teórico-metodológicos da
pesquisa. O problema e os objetivos da pesquisa. Elaboração do Pré-Projeto de Pesquisa.
BIBLIOGRAFIA
Básica
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 12ª ed. São Paulo: Cortez,
2017. 208p.
COSTA, Marco A. F. da; COSTA, Maria de F. B. da. Projeto de Pesquisa: entenda e faça. 4ª
ed. Pettrópolis: Editora Vozes, 2012. 144p.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 24ª ed. São Paulo: Cortez,
2016. 320p.
Complementar
PÁDUA, Elisabete M. M. de. Metodologia da Pesquisa: Abordagem teórico-prática. 18ª ed.
Campinas: Papirus Editora, 2016. 144p.

SOUZA, Donaldo de; SILVA, Mônica F. da. Como Escrever uma Monografia:Manual
de Elaboração com Exemplos e Exercícios. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 168 p.
NÓBREGA, Ana Maria; GONSALVES, Elisa Pereira. Fazendo uma Monografia em
Educação. 2ª ed. Campinas: Alínea, 2014. 84p.
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NOTAS EXPLICATIVAS:

1. O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) oferece uma visão geral da ação
pedagógica desenvida nos aspectos de gestão escolar e nos fundamentos
administrativos e financeiros, tendo a observação e a intervenção como formas
de conhecer e transformar a realidade escolar. Envolve a observação, a
participação e a intervenção fundamentadas. “Um saber fazer” que busca
orientação nas teorias pedagógicas estudadas e que respondam às demandas
provocadas na prática.
O ECS é uma atividade individual do aluno e requisito obrigatório para a
conclusão do curso. Tem duração de 60 horas e se desenvolve ao longo dos
2º e 3º semestres do curso. Organiza-se em uma estrutura composta pelos
seguintes componentes:


ECS em Gestão Escolar: Fundamentos – 10 horas (2º semestre)



ECS em Gestão de Processos Administrativos – 20 horas (2º semestre)



ECS em Gestão de Recursos Financeiros – 30 horas (3º semestre)

2. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa, além do momento de
aprofundamento dos estudos acadêmicos, o processo de formação do aluno.
Durante a realização de seu trabalho, o aluno contará com o suporte de um
professor orientador e, no término de sua pesquisa, o trabalho será
apresentado.
Constitui-se em atividade acadêmica que, guiada pelos princípios da relevância
científica, tecnológica, cultural e social, tem como objeto de estudo a área de
conhecimento relacionada ao curso realizado, devendo ser desenvolvido com
orientação, acompanhamento e avaliação docentes.
São objetivos do TCC promover o aprofundamento e a consolidação dos
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o Curso de PósGraduação, de forma ética, crítica e reflexiva, estimular a produção e a
disseminação do conhecimento, através de desenvolvimento de pesquisa
científica e desenvolver a capacidade de criação, inovação e produção.

136

11.4 REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO - CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE
2006. portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso em 10.08.2017.
LÜCK, Heloisa. Dimensões da gestão escolar e suas competências. Curitiba:
Editora Positivo, 2009.
SANTOMÉ, Jurgo Torres. Globalización e interdisciplinaridad: el curriculum
integrado. 6ª ed. Madrid: Editora Morata, 2006.

137

REFERÊNCIAS
ALVES, Carlos Alberto. Teoria do caos nas organizações. REA Revista Eletrônica
de Administração, Uni-FACEF. Franca, SP, v.6, n.2, REA 11, jul-dez. 2007.
Disponível em: <http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/view/207/59>.
Acesso em: 12 jun. 2016.
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo: A visão de Laurence Bardin. Revista
Eletrônica de Educação. São Carlos (SP), v. 6, n. 1, p. 383-387, mai. 2012.
Disponível em: <http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/291>.
Acesso em: 04 abr. 2017.
, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Editora Edição 70, 2011.
BARBOSA, Angela Maria; AMARAL, Telma. A Contribuição do Estágio
Supervisionado na Formação do Pedagogo. In: Congresso Nacional de Educação
(9, out. 2009, p. 26-29 : Curitiba, PR). Anais do IX Congresso Nacional de Educação
- EDUCERE [recurso eletrônico] : (3672-3685).
BOVESPA. Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-avista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm. Acesso em: 15 jun. 2017.
BRASIL. Decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939. Dá organização à Faculdade
Nacional de Filosofia. Lex: coletânea de legislação: edição federal. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1190-4-abril-1939349241-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 11 jun. 2016.
. Decreto-lei n. 3276, de 3 dezembro de 1999. Dispõe sobre a formação em
nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras
providências. Lex: coletânea de legislação: edição federal. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3276.htm>. Acesso em: 13 jun.
2017.
. Decreto-lei n. 3554, de 7 de agosto de 2000. Dá nova redação ao § 2o do
art.
Decreto no 3.276, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a
formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá
outras providências. Lex: coletânea de legislação: edição federal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3554.htm>. Acesso em: 15 jun. 2017.
3o do

. Lei nº 4024, 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Lex: coletânea de legislação: edição federal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.html>. Acesso em: 14 jun. 2016.

138

. Lei nº 5540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras
providências. Lex: coletânea de legislação: edição federal.Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968359201-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 11 jun. 2016.
. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Lex: coletânea de legislação: edição federal. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578norma-pl.html>. Acesso em: 11 jun. 2016.
. Lei nº 12014, de 6 de agosto de 2009. Altera o art. 61 da Lei n o 9.394, de 20
de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de
trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação. Lex: coletânea
de legislação: edição federal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12014.htm>. Acesso
em: 15 jun. 2017.
. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nºs 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e
11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967;
revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Lex: coletânea de
legislação e jurisprudência, Brasília. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16-fevereiro-2017-784336publicacaooriginal-152003-pl.html>. Acesso em 28 jun. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Parecer
normativo, n. 251, de 11 de abril de 1962. Currículo mínimo e duração do curso de
Pedagogia. Relator: Valnir Chagas. Conselho Nacional de Educação do Brasil,
Documenta, Brasília. (1-11), p.59-65. 1963.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Parecer
normativo, n. 252, de 11 de abril de 1969. Estudos pedagógicos superiores. Mínimos
de conteúdo e duração para o curso de graduação em pedagogia. Relator: Valnir
Chagas. Conselho Nacional de Educação do Brasil, Documenta, Brasília. (1-100),
p.101-117. 1969.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Conselho Pleno.
Parecer normativo, n. 28, de 2 de outubro de 2001. Dá nova redação ao Parecer
CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena. Relatores: Carlos Roberto Jamil Cury, Éfrem de
Aguiar Maranhão, Raquel Figueiredo A. Teixeira e Silke Weber. Conselho Nacional

139

de Educação do Brasil. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Conselho Pleno.
Parecer normativo, n. 05, de 13 de fevereiro de 2005. Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia. Relatoras: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro
e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Conselho Nacional de Educação do
Brasil. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf>.
Acesso em: 11 jun. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Conselho Pleno.
Parecer normativo, n. 03, de 21 de fevereiro de 2006. Reexame do Parecer CNE/CP
nº 5/2005, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Pedagogia. Relatores: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro e Petronilha Beatriz
Gonçalves e Silva. Conselho Nacional de Educação do Brasil. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp003_06.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Conselho Pleno.
Parecer normativo, n. 9, de 5 de dezembro de 2007. Reorganização da carga horária
mínima dos cursos de Formação de Professores, em nível superior, para a
Educação Básica e Educação Profissional no nível da Educação Básica. Relatores:
Anaci Bispo Paim, Antônio Carlos Caruso Ronca, Antonio Ibañez Ruiz, Clélia
Brandão Alvarenga Craveiro, Maria Beatriz Luce e Paulo Monteiro Vieira Braga
Barone. Conselho Nacional de Educação do Brasil. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pcp009_07.pdf>. Acesso em: 06 jun.
2017.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Conselho Pleno.
Parecer normativo, n. 5, de 9 de junho de 2015. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica. Relatores: José Fernandes de Lima (Presidente), Luiz Fernandes Dourado
(Relator), Antonio Carlos Caruso Ronca, Francisco Aparecido Cordão, Gilberto
Gonçalves Garcia, José Eustáquio Romão, Luiz Roberto Alves, Malvina Tania
Tuttman, Márcia Angela da Silva Aguiar, Raimundo Moacir Mendes Feitosa e Sérgio
Roberto Kieling Franco. Conselho Nacional de Educação do Brasil. Disponível
em:
<http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/parecer_cne_cp_2_2015_aprovado_9_ju
nho_2015.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Conselho Pleno.
Parecer normativo, n. 10, de 10 de maio de 2017. Proposta de alteração do Art. 22,
da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que trata das 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. Relator: Antonio Cesar Russi Callegari.
Conselho Nacional de Educação do Brasil. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6512

140

1-pcp010-17-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 06 jun.
2017.
. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno.
Resolução n. 2, de 12 de maio de 1969. Estabelece os conteúdos e a duração do
Curso de Graduação em Pedagogia. Conselho Nacional de Educação do Brasil,
Brasília, DF. 1969.
. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno.
Resolução n. 2, de 26 de junho de 1997. Dispõe sobre os programas especiais de
formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino
fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. Conselho
Nacional de Educação do Brasil, Brasília, DF. 1997. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/zip/CNE0297.ZIP>. Acesso em: 10 jun. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno.
Resolução n. 9, de 8 de maio de 2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena. Conselho Nacional de Educação do Brasil,
Brasília, DF. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>.
Acesso em: 16 jun. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno.
Resolução n. 1, de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Conselho Nacional de
Educação do Brasil, Brasília, DF. Disponível em:
<portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017.
. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno.
Resolução n.2, de 1 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. Conselho Nacional de Educação do Brasil, Brasília, DF. Disponível
em: <http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/res_cne_cp_02_03072015.pdf>.
Acesso em 06 jun. 2017.
CARDIM, Paulo Antonio G. Gestão universitária em tempos de mudança (223-237).
In COLOMBO, Sonia Simões (Org.). Gestão educacional uma nova visão. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão
abrangente da moderna administração das organizações. 7. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003.
. Iniciação à administração geral. 3. ed. Barueri-SP: Editora Manole, 2009.

141

. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. Barueri-SP: Editora
Manole, 2014.
. Teoria geral da administração: abordagens prescritivas e nominativas,
7. ed. v. I. Barueri-SP: Editora Manole, 2014.
. Teoria geral da administração: abordagens descritivas e explicativas,
7. ed. v. II. Barueri-SP: Editora Manole, 2014.
CHRISTÓVAM, Maria C. T. A formação permanente do educador e o processo
ensino-aprendizagem (171-185). In: COLOMBO, Sonia Simões (Org.). Gestão
educacional uma nova visão. Porto Alegre: Artmed, 2004.
COLL, César. Psicologia e Currículo: uma aproximação psicopedagógica à
elaboração do currículo escolar. Tradução Cláudia Schilling. 5. ed. São Paulo:
Editora Ática, 2000.
COLOMBO, Sonia Simões (Org.). (et al). Gestão educacional uma nova visão.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
COLOMBO, Paulo Heitor. Gestão da Qualidade no sistema Instituição de Ensino
(51-66). Cap.3. In: COLOMBO, Sonia Simões (Org.). Gestão educacional uma
nova visão. Porto Alegre: Artmed, 2004.
CORRÊA, Maria L.; PIMENTA, Solange Maria. Teorias da administração no âmbito
escolar. (22-39). In: OLIVEIRA. Maria Auxiliadora (Org.). Gestão Educacional,
Novos olhares, novas abordagens. 8 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
CORTESÃO, Luíza. Ser professor: um ofício em risco de extinção? 3. ed. São
Paulo: Cortez Editora, 2011.
FAYOL, Henri. Administração industrial e geral. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1989.
FERNANDES, Donizete. Administração Econômico-Financeira (153-168). In
COLOMBO, Sonia Simões (Org.). Gestão educacional uma nova visão. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
FERREIRA, Naura S.C. (Org.). et al. Gestão democrática da educação: atuais
tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 2003.
FRANCISCO, Iraci J. A Atuação do Diretor de Escola Pública: Determinações
Administrativas e Pedagógicas do Cotidiano Escolar. Dissertação de Mestrado. PUC
SP, 2006.

142

FRANCO, Alexandre de P. A formação dos gestores escolares nos cursos de
pedagogia. 2014. Tese (doutorado) - Faculdade de Educação, USP. São Paulo.
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2. ed.
Barueri: Manole, 2009.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010.
GIMENO, José. El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: 10. ed.
Morata, 1988.
. Poderes instáveis em educação. Tradução Beatriz Affonso Neves. Porto
Alegre: Artmed, 1999.
. Saberes e Incertezas do Currículo. Porto Alegre: Penso, 2013.
GOMES, Lucinda Pimentel. Informativo Mensal CRA/CE. CRA em Ação, ano 1, n. 7,
2005.
GONÇALVES, Nadia Gaiofatto. Constituição histórica da educação no Brasil.
[livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2013.
GONZAGA, Amarildo M. A pesquisa em educação: um desenho metodológico
centrado na abordagem qualitativa. In: Pesquisa em educação: alternativas
investigativas com objetos complexos. São Paulo: Loyola, 2006.
GUTIÉRREZ, Gustavo Luis; Catani, Afrânio M. Participação e gestão escolar:
conceitos e potencialidades.(59-75). In FERREIRA, Naura S.C. (Org.). Gestão
democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. São Paulo:
Cortez, 2003.
HELOANI, Roberto. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história
da manipulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003
KANITZ, Stephen. A Missão do administrador: seja um protagonista do futuro
do seu país. Montreal-Canada: Editora Pressbooks, 2014.
LARANJA, Mirza. Discutindo a gestão de ensino básico. p. 238-248. In COLOMBO,
Sonia Simões (Org.). Gestão educacional uma nova visão. Porto Alegre: Artmed,
2004.
LORD, Lúcio J. D. Análises Sociológicas da Matriz Curricular. Revista Eventos
Pedagógicos, v. 5, n.4, 13. ed. n. regular, p. 78-80, 2014

143

LÜCK, Heloisa. Dimensões da gestão escolar e suas competências. Curitiba:
Editora Positivo, 2009.
, Heloisa. et al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
MARTINS, José do Prado. Gestão educacional - uma abordagem crítica do
processo dministrativo. 4. ed. Rio de Janeiro - RJ: Wak Editora, 2013.
MATTOS, Pedro Lincoln C. L. de. Administração é ciência ou arte? O que podemos
aprender com este mal-entendido? Revista de Administração de Empresas RAE,
v. 49, n. 3, p. 349-360, 2009. Disponível em
<http://www.scielo.br/pdf/rae/v49n3/v49n3a09.pdf<. Acesso em: 11 jun. 2016.
MINTZBERG, Henry. Trabalho de executivo: folclore e fato. São Paulo: Editora
Abril, 1986. (Coleção Harvard de Administração).
MIZNE, Oliver. A Educação como Negócio. p. 125-152. In: COLOMBO, Sonia
Simões (Org.). Gestão educacional uma nova visão. Porto Alegre: Artmed, 2004.
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996.
OLIVEIRA, Dalila A. (Org.). Gestão Democrática da Educação. 10. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2009
PACHECO, José Augusto. Escritos curriculares. São Paulo: Cortez, 2005.
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3. ed. São Paulo:
Ática, 2004.
, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade de ensino: São
Paulo-SP, Ática, 2007.
PIMENTA, Umberto de A. Pedagogia escolar: coordenação pedagógica e gestão
educacional. São Paulo: Cortez, 2011.
SANTOS, Alfredo Sérgio R.; GUISELINI, Maria E. R.; MARQUES, Oswaldo. A
formação de Professores e de Gestores Escolares nos Cursos de Pedagogia e
Normal Superior. Dialogia, Revista do Departamento de Educação - Centro
Universitário 9 de julho – UNINOVE, São Paulo, v. 2, p. 119-136, out., 2003.

144

SANTOS, Elinaldo Leal; SANTOS, Reginaldo Souza; BRAGA, Vítor Lélio. O campo
científico da administração: percursos e percalços. IV Colóquio Internacional de
Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, Florianópolis, SC,
2014.
SANTOS, Gizelle A. X. dos. A Importância do Gestor Escolar na Qualidade do
Ensino Ofertado. 2014. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias
do currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
STENHOUSE, Lawrence. Investigación y desarrollo del curriculum. 6. ed.
Madrid: Morata, 2007.
TAYLOR, Frederick W. Princípios de administração científica. 8. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS. Plano de Desenvolvimento
Institucional. Santos-SP: UNIMES - Universidade Metropolitana de Santos, 20152019.
. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação: Licenciatura em
Pedagogia. Santos-SP: UNIMES - Universidade Metropolitana de Santos, 2012.
VALERIEN, Jean. Gestão da escola fundamental. 7. ed. Adaptação de José
Augusto Dias. São Paulo: Cortez, 2001
VEIGA, Cynthia Greive. História da educação. São Paulo, Editora Ática, 2007.
VILLELA, Heloisa de O. S. 500 Anos de educação no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2007.

145

APÊNDICE A. ENTREVISTA APLICADA PARA EX-DIRETORA E
COORDENADORA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIMES

1) Qual a data do inicio do Curso de Pedagogia da UNIMES?

2) Em qual contexto histórico, político e social regional e nacional o Curso de
Pedagogia foi criado e qual o objetivo para a sua criação?

3) Quais foram os principais desafios encontrados durante sua implantação?

4) Qual foi a evolução ou retrocesso do número de matriculados no Curso de
pedagogia da UNIMES, ao longo dos anos desde seu inicio?

5) Em relação ao aumento ou diminuição do número de matriculados no Curso de
pedagogia da UNIMES, foi em decorrência de alguma alteração na Legislação ou
pode destacar outros motivos?

6) De que formas ocorreram as adequações no Curso, em relação à legislação ao
longo dos anos? Quais os pontos positivos nessa trajetória e quais as fragilidades
encontradas?

7) O projeto político pedagógico do Curso de pedagogia da UNIMES contempla a
gestão democrática?

8) No Projeto Politico Pedagógico do Curso de Pedagogia- Licenciatura da UNIMES
quais os componentes curriculares que contemplam o preparo e a formação do aluno
para a gestão?

9) O Projeto Politico Pedagógico do Curso de Pedagogia- Licenciatura da UNIMES
apresenta uma proposta que promova a integração entre teoria e prática nas áreas
do conhecimento pedagógico que compreenda a organização, a gestão e a
sustentabilidade dos processos educativos escolares?
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10) Quais os desafios e ações encontrados pelo mantenedor, diretor e coordenador,
sobre a formação de gestor no Curso de pedagogia da UNIMES?

11) De que maneira o Curso de pedagogia da UNIMES pode contribuir e preparar na
formação de um gestor para uma escola fundamental?

12) Destaque os maiores desafios para o futuro do Curso de pedagogia da UNIMES?
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APÊNDICE B. QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES DO CURSO DE
PEDAGOGIA DA UNIMES

1) Há quanto tempo trabalha como professor?
( ) de 0 a 5 anos ( ) de 6 a 10 anos. ( ) 11 a 15 anos ( ) mais de 15 anos
2) Há quanto tempo trabalha como professor do Curso de pedagogia da
UNIMES?
( ) de 0 a 5 anos ( ) de 6 a 10 anos. ( ) 11 a 15 anos ( ) mais de 15 anos
3) Quais são as suas maiores dificuldades no dia-a-dia de trabalho como
professor desta Universidade em relação aos alunos?
( ) dificuldade de aprendizagem
( ) indisciplina
( ) pouca assiduidade
( ) outras
4) Quais são as suas maiores dificuldades no dia-a-dia de trabalho como
professor desta Universidade em relação à UNIMES?
( ) condições de trabalho
( ) estrutura física
( ) suporte institucional
( ) outros
5) O que leva em conta ao planejar o seu plano de ensino?

6) Qual componente curricular do Curso de formação do pedagogo da UNIMES
prepara o aluno para a gestão?

7) Discorra sobre a proposta do preparo para a gestão do futuro pedagogo
egresso da Unimes.

8) Quais as maiores dificuldades encontradas neste ensino?
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APÊNDICE C. QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES DO CURSO DE
PEDAGOGIA DA UNIMES

1) Qual o semestre está cursando atualmente?

2) Onde foi feito o seu ensino médio?
( ) ensino público
( ) ensino particular

3) Tem alguma formação em graduação anterior?
( ) não ( ) sim
Se sim qual?

4) Por que escolheu fazer pedagogia na UNIMES?

5) Está satisfeito em estudar aqui?
( ) sim ( ) não
Comente

6) Quais suas pretensões profissionais após sua graduação?

7) É importante sair preparado para assumir uma possível posição de gestão?
8) O Curso de pedagogia da UNIMES prepara-o para assumir uma possível
gestão?
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APÊNDICE D. QUESTIONÁRIO APLICADO PARA DISCENTES EGRESSOS QUE
ATUAM COMO GESTORAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

1) Em que ano se formou?
2) Qual seu cargo atual e há quanto tempo?
3) Quais cargos ocupou anteriormente?
4) Há quanto tempo trabalha na escola do ensino fundamental?
( ) 0 a 5 anos ( ) de 6 a 10 anos ( ) 11 a 15 anos ( ) mais de 15 anos
5) Você se sentia preparado para a gestão escolar?
6) Quais as maiores dificuldades encontradas no início de suas atividades
profissionais?
7) Quais maiores dificuldades encontradas atualmente no exercício de sua
função?
8) Na sua graduação foi importante o conteúdo e o preparo para a gestão
dentro do Curso de Pedagogia?
9) O Curso de Pedagogia da UNIMES possibilitou-o para uma vivência
acadêmica para a gestão escolar?
( ) sim ( ) não
Comente
10) O Curso de pedagogia da UNIMES preparou-o para o exercício de sua
profissão?
( ) sim ( ) não
Comente
11) Quais são suas pretensões profissionais a partir do ponto em que você se
encontra?
12) Quais Cursos complementares seriam úteis para o melhor exercício de
suas funções?
( ) Administração
( ) Psicologia
( ) Recursos Humanos
( ) Outros
13) De que maneira você avalia sua atuação como gestor escola
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ANEXO A. Folha de Rosto para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
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ANEXO B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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ANEXO C. Autorização da Instituição para a Realização da Pesquisa

