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RESUMO

Este artigo apresenta uma análise do papel do pedagogo na organização do trabalho pedagógico nas escolas de Santa Luzia do Itanhi fazendo um
paralelo com a sua atuação histórica. Parte-se da problemática que aponta para a descaracterização do papel do pedagogo no interior da escola. O
trabalho realizado tem base na literatura, observações feitas no interior da escola e entrevistas com professores e pedagogos que atuam nas escolas da
rede municipal de ensino. A abordagem qualitativa será enfatizada para tentar responder às questões da atuação no campo pedagógico. A realização da
pesquisa trouxe a confirmação da problemática levantada. O profissional “pedagogo” encontra-se fragilizado em seu papel na maioria das escolas da
rede municipal de ensino atuando como um multitarefeiro no ambiente escolar. Aspectos relevantes influenciaram a prática deste profissional ao longo
da história.
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ABSTRACT

This research presents an analysis of the role of the educator in the organization of educational work in schools in Santa Luzia do Itanhi making a parallel
with its historical role. It starts from the problem that shows the mischaracterization of the role of educator within the school. The work is based on
literature, observations within the school and interviews with teachers and educators working in municipal schools of education. The qualitative approach
will be emphasized to try to answer the questions of performance in educational field. The research brought confirmation of the problems mentioned. The
professional "educator" becomes weakened in its role in most schools acting in many jobs. Relevant aspects influenced the professional practice of this
throughout history.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo é um estudo sobre o papel do pedagogo na organização do trabalho pedagógico com o propósito de compreender melhor a sua
atuação enquanto profissional-educador na escola pública.

Na trajetória da história educacional brasileira o pedagogo apresenta-se como um profissional com características indefinidas. Com formação no curso de
Pedagogia, que não apresenta uma identidade clara a respeito da atuação dos futuros profissionais, atravessa diversas mudanças, desde formação geral
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a habilitações específicas como mostra Libâneo:

As questões referentes ao campo de estudo da Pedagogia, da estrutura do conhecimento pedagógico, da identidade profissional do
pedagogo, do sistema de formação de pedagogos e professores, frequentam o debate em todo o país há quase vinte anos nas várias
organizações científica e profissionais de educadores (LIBNEO, 2007, p. 25).

Na perspectiva de suprir as necessidades educacionais vivenciadas em cada momento histórico, o pedagogo passou a ser um profissional mencionado
nas leis de diretrizes e bases da educação nacional como especialista ou como generalista.

Assim, para atuar como pedagogo ou coordenador pedagógico é necessário que tenha uma habilitação adequada. Neste aspecto as Leis nº 4.024 de 20
de dezembro de 1961 e 9.394 de 20 de dezembro de 1996 expressam que esse profissional tem como principal função o trabalho pedagógico.

Atendendo a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB - o município de Santa Luzia Itanhi, em 2006, aprovou em 22 de março, a Lei
complementar nº 694/2006, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério onde especifica as atribuições do pedagogo:

Participar da preparação, execução e avaliação de seminários, encontros, palestras e sessões de estudo; Realizar e coordenar pesquisas
educacionais; Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino, divulgando-a no âmbito de sua atuação; participar de reuniões técnicas
pedagógicas na escola, nos órgãos da SEME e nas demais instituições do sistema municipal de ensino; planejar, junto com a direção e
professores, a recuperação de alunos; analisar e propor alternativas para solução de problemas de natureza pedagógica, especialmente os
relacionados com evasão e repetências escolares. (SANTA LUZIA DO ITANHI, 2006).

As atribuições do pedagogo baseadas na lei implantada em Santa Luzia do Itanhi dão margens para concepção de um suporte muito positivo para o
trabalho do professor e da educação de maneira geral. Como será que se dá essa ação na prática Para entender esse processo esta pesquisa em
andamento tem objetivo de verificar a atuação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico nas escolas da rede de ensino de Santa Luzia do
Itanhi com base em observações e entrevistas, bem como em material bibliográfico. A abordagem qualitativa será enfatizada nessa coleta.

É de grande relevância refletir sobre a atuação do profissional pedagogo com vistas à construção de uma escola voltada ao desenvolvimento do pensar e
do agir. Sua presença e atuação devem ser fundamentais na organização das práticas pedagógicas e consequentemente na efetivação das propostas
educacionais do sistema municipal de educação. Ele deve ser o mediador no processo ensino-aprendizagem, de forma a garantir a consistência das
ações.

2 A IDENTIDADE DO PEDAGOGO

A identidade profissional do pedagogo ou coordenador pedagógico tem sido um dos questionamentos segundo mostra a Revista Nova Escola em uma
pesquisa feita para compreender quem é e o que pensa. Para algumas redes de ensino, ele é chamado de orientador, supervisor ou, simplesmente,
pedagogo. Em outras, de coordenador pedagógico, como denomina a revista GESTÃO ESCOLAR, que sempre se refere ao profissional responsável pela
formação da equipe docente nas escolas. Em Santa Luzia do Itanhi, por orientações do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, são chamados de
pedagogos.

Uma pesquisa realizada pela Nova Escola mostra quem são os coordenadores pedagógicos no Brasil através de um resumo das principais características
do profissional que atua nessa função. 90% são mulheres, 88% já deram aula na Educação Básica, 76% têm entre 36 e 55 anos. E sua maioria tem
mais de 05 anos de experiência na função.

Com vista às mudanças ocorridas durante o processo ensino-aprendizagem e o aumento compulsivo da demanda determinada pela legislação em vigor e
a imposição social, as últimas décadas trouxe para a escola pública diversos papéis, tais como: encaminhamento e acompanhamento assistencialistas;
envolvimento em projetos sociais e comunitários. Soma-se a isso a preocupação em manter sua população com “frequência regular” e “aproveitamento
acadêmico satisfatório” para todos os educandos, buscando evitar e corrigir a evasão e a repetência, bem como a defasagem acumulada ao longo do
processo ensino-aprendizagem.

Com a democratização do acesso à escola pública, esta passa a apresentar condições cada vez piores de funcionamento [...]. A rede pública
passa, então, a atender uma população totalmente diversa daquela à qual estava habituada a servir, só que, agora sob precárias condições
de funcionamento [...] (PARO, 2006, p. 86).

Conforme mostra as argumentações do autor, isso vem causando uma desorganização cada vez maior dos papéis funcionais, fazendo com que os
profissionais se desvinculem de sua função para assumir outras atribuições determinadas por ordem superior ou ocasionadas no próprio cotidiano
escolar, tornando-os confusos quanto à especificidade do trabalho a ser desempenhado por eles, gerando uma indisciplina organizacional. “Na verdade,
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os pedagogos não trabalham com uma disciplina científica aplicada, mas com uma situação de múltiplos determinismos” (HUBERMAN, 1986 apud
NÓVOA, 2006, p. 73).

Nessa diversidade de atribuições, o tempo do pedagogo que poderia ser estendido para a organização e acompanhamento do trabalho pedagógico fica
comprometido com ocorrências disciplinares, infracionais e administrativas.

Para Pimenta,

[...] a situação precária da instituição escolar hoje coloca um conjunto de problemas cotidianos desde turnos numerosos, quadro de
professores que não comporta substituição (quando falta um ou mais professores, não há como substituí-los), manutenção do prédio em
condições deficitárias, falta de material didático, distribuição da merenda, problemas administrativos de toda ordem, até questões de
violência. Tal quadro exige dos especialistas, quando estes existem na escola, que se incumbam da solução dos problemas imediatos.
(PIMENTA 1995, p.177).

A realidade apresentada no interior da escola coloca o trabalho pedagógico em segundo plano ou até mesmo não acontece. O pedagogo fica mais
empenhado com o burocrático, fugindo da sua função.

Atualmente, o pedagogo é o profissional proclamado a apagar os “incêndios na escola”. Vasconcellos (2002) descreve essas funções como definição
negativa do papel:

[...] não é (ou não deveria ser): não é fiscal de professor, não é dedo duro (que entrega os professores para a direção ou mantenedora),
não é pombo correio (que leva recado da direção para os professores e dos professores para a direção), não é
coringa/tarefeiro/quebra-galho/salva-vidas (ajudante de direção, auxiliar de secretaria, enfermeiro, assistente social, etc.), não é tapa
buraco (que fica ‘toureando’ os alunos em sala de aula no caso de falta de professor), não é burocrata (que fica às voltas com relatórios e
mais relatórios, gráficos, estatísticas sem sentido, mandando um monte de papéis para os professores preencherem – escola de ‘papel’),
não é de gabinete (que está longe da prática e dos desafios efetivos dos educadores), não é dicário (que tem dicas e soluções para todos os
problemas, uma espécie de fonte inesgotável de técnicas, receitas), não é generalista (que entende quase nada de quase tudo)
(VASCONCELLOS 2002, p. 86-87).

Sobre a identidade profissional dos pedagogos Nóvoa (2006, p. 72) afirma o seguinte: “Pedagogo” É uma boa tentativa, mas que oscila entre o ridículo
(o ‘pedagogo ou pedabobo’ do Nelson Mendes) e o pomposo (por vezes a designação parece estar reservada para os ‘grandes pedagogos’).

2.1 O PEDAGOGO EM SANTA LUZIA DO ITANHI

A rede municipal de ensino de Santa Luzia do Itanhi é composta por 21 escolas e sua maioria encontra-se localizada na zonal rural, juntas atendem um
público de 4900 alunos, dessas, apenas duas ficam na sede do município. Para dar suporte pedagógico às escolas foram convocados 12 pedagogos em
2010, através do concurso público nº 001/2009.

O cargo de pedagogo no município de Santa Luzia do Itanhi foi criado através da Lei nº 694 de 22 de Março de 2006 e efetivado somente em 2010. Este
profissional foi pensado como um suporte para o professor no acompanhamento do trabalho pedagógico com função bem definida por Lei.

Os estabelecimentos de ensino do município atendem a um público que varia de 90 a 550 alunos, a depender da localização de cada escola. As escolas
dos distritos oferecem da educação infantil ao 9º ano, enquanto que as pequenas oferecem da educação infantil ao 5º ano. Os pedagogos quando
nomeados, sete destes ficaram incumbidos de trabalhar exclusivamente com os professores e alunos que atuavam no fundamental menor, onde se
encontrava a maior parte do público estudantil.

Entre os pedagogos, mais de 50% já atuavam ou já tinham atuado em outro município como coordenador pedagógico. Para que a função desses
profissionais ficasse bem definida, além de ser posta em lei, foi ofertada uma Especialização em Coordenação Pedagógica em convênio com a Faculdade
Pio Décimo. Todos os pedagogos fizeram a Especialização.

Visando contar com a contribuição dos especialistas em coordenação pedagógica, a equipe da secretaria municipal de educação criou em 2009 duas
propostas voltadas para os alunos do ensino fundamental menor, uma denominada EDUCATIVA e outra de CODIS (Correção e Distorção Idade-Série). Os
alunos em compatibilidade idade-série faziam parte da EDUCATIVA e os alunos que estavam em distorção idade-série faziam parte da CODIS.

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES

Pág.3/6



O trabalho do pedagogo na escola é fundamental, pois este profissional tem a função de articular a organização das práticas pedagógicas e
consequentemente a efetivação de propostas. É esse profissional o articulador do processo ensino - aprendizagem, de forma a garantir a consistência
das ações pedagógicas e administrativas.

O pedagogo é aquele que domina sistemática e intencionalmente as formas de organização do processo de formação cultural que se dá no
interior das escolas. [...] Daí a necessidade de um espaço organizado de forma sistemática com o objetivo de possibilitar o acesso à cultura
erudita (SAVIANI, 1985, p. 28).

Sobre o pedagogo, Pimenta (1985, p. 34) reforça a importância desse profissional no coletivo da escola:

A prática na escola é uma prática coletiva. – os pedagogos são profissionais necessários na escola: seja nas tarefas de administração
(entendida como organização racional do processo de ensino e garantia de perpetuação desse processo no sistema de ensino, de forma a
consolidar um projeto pedagógico – político de emancipação das camadas populares), seja nas tarefas que ajudem o(s) professor (es) no
ato de ensinar, pelo conhecimento não apenas dos processos específicos de aprendizagem, mas também da articulação entre os diversos
conteúdos e na busca de um projeto – político coerente.

Porém, ao longo da história educacional brasileira, a prática do pedagogo apresenta-se com características indefinidas. Sua função esteve mais ligada à
equipe administrativa, seja das secretarias de educação ou das secretarias das escolas.

Em uma análise sobre o pedagogo a NOVA ESCOLA aponta que o dia a dia atribulado e legislação confusa contribuem para sua atuação sem foco, e
percebe-se que, no quesito tarefas, a rotina desse educador é uma bagunça: 72% costumam acompanhar a entrada e a saída dos alunos diariamente,
55% conferem se as classes estão organizadas e limpas, 50% atendem todos os dias telefonemas de pais e de outras pessoas que procuram a escola (e
70% acreditam que isso é adequado) e 19% assumem alguma classe pelo menos uma vez por semana quando falta um professor. No meio disso tudo,
temos ainda 9% que admitem não desempenhar nenhuma atividade regular relativa à formação de professores e 26% que se ressentem por não dispor
de tempo suficiente para se dedicar à elaboração ou à revisão periódica do projeto político-pedagógico (PPP).

Em Santa Luzia do Itanhi, embora a Lei municipal apresente com clareza o papel do pedagogo, na prática não vem se materializando o estabelecido.
Como o novo geralmente causa desconforto de imediato, os pedagogos não foram bem interpretados pelos professores por conta da sua história de
atuação nas escolas. Alguns pedagogos incorporaram a velha prática fugindo da função pedagógica e os que tentaram fazer o trabalho pedagógico
encontraram muita resistência.

Corroborando com os dados apresentados pela NOVA ESCOLA, em uma enquete feita com diretores e funcionários das escolas de Santa Luzia do Itanhi,
estes afirmaram que a precariedade material da escola ou até mesmo a não identificação com a função, faz com que 70% da atuação dos pedagogos
esteja voltada às atividades administrativas com preenchimento e correção de diários, arrumação de escola para festas, cobrança de planejamento do
professor. Os pedagogos quando questionados sobre sua atuação, quase 90% diz trabalhar pouco com o pedagógico ou na formação continuada, pois o
professor não dá espaço, quando acontece abertura, espera-se sempre do pedagogo uma solução para os problemas surgidos durante o processo de
ensino-aprendizagem. Por outro lado, o professor ressalta que nem sempre encontra o pedagogo pra lhe tirar dúvidas referentes às dificuldades de
aprendizagem dos educandos, como atividades que poderiam corroborar no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem e suporte na realização
de projetos didáticos.

Visando contribuir para a harmonia entre o trabalho do pedagogo e do professor a secretaria municipal de educação criou em 2011, através de lei, um
momento de estudos denominado Atividades Pedagógicas e de Estudos na Escola (APEE). O objetivo da APEE era oportunizar momentos de estudos
sobre a prática pedagógica com a presença de pedagogos e professores. Não houve êxito, pois a descrença no pedagogo, a incompatibilidade de horários
para reunir pedagogos e professores fizeram que as faltas superassem as presenças. Hoje já não existe mais este momento dedicado a estudos
coletivos.

Ao analisar as respostas dos professores e pedagogos sobre o desenvolvimento do trabalho pedagógico, foi evidenciado um grande distanciamento entre
o que está posto em Lei e a prática condizente com a função.

Ao intervir na realidade escolar o pedagogo deve identificar e caracterizar sua função específica dentre os demais profissionais “buscando elementos que
permitam compreender as positividades e os limites do trabalho pedagógico, e ampliar suas possibilidades de intervenção”. (KUENZER, 2002, p. 47)

É fundamental que haja a colaboração de todos os envolvidos no âmbito escolar, discutirem sempre como aproveitar melhor a figura do coordenador
pedagógico a fim de melhorar a qualidade da prática dos professores.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou a importância do pedagogo frente os trabalhos pedagógicos da escola. Mas também mostra o quanto esse profissional tem ficado
alheio à sua principal função dentro da escola.

O investimento do município de Santa Luzia do Itanhi no profissional pedagogo foi uma aposta visando dar um suporte pedagógico eficiente, porém a
proposta não foi bem aceita pelos professores, pois o histórico de atuação desse profissional, no geral, nunca esteve voltado para a prática pedagógica e
sim, à prática administrativa.

Mesmo tendo convicção da sua real função, em virtude das formações oferecidas para os pedagogos, foi mais fácil estes profissionais seguirem as velhas
práticas de atuarem na parte burocrática a tentarem conquistar o professor e a partir daí trabalharem em harmonia na parte pedagógica.

Por outro lado, cabe ao professor ter clareza do que diz a legislação sobre a especificidade do seu trabalho e do trabalho do pedagogo distinguindo a
competência das funções de forma que cada integrante seja comprometido com a busca de bons resultados na educação.

Como foi evidenciado pela pesquisa, não basta apenas caracterizar a função do pedagogo, é preciso que cada um tome ciência da sua importância
dentro do ambiente escolar de forma que o seu trabalho seja realmente voltado à obtenção de melhores resultados no processo ensino-aprendizagem.

É preciso compreender que uma educação de qualidade só se constrói com a colaboração dos envolvidos no processo, pois assim o resultado positivo é
de todos, bem como fracasso.
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