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RESUMO – Este artigo, intitulado “Gestão do trabalho pedagógico: pedagogos em destaque”, quer contribuir, 

por meio da pesquisa bibliográfica, da compreensão do papel do pedagogo na gestão escolar, especificamente, 

do trabalho relacionado diretamente à educação. Para isso, a pesquisa se baseou, principalmente, nos autores 

José Carlos Libâneo, Vitor Henrique Paro e Heloísa Lück, buscando esclarecer o sentido da pedagogia e da 

gestão escolar. Por meio da pesquisa em obras desses autores, foi possível concluir que a pedagogia vai além da 

docência, mas se refere à ação educativa mais ampla. Em relação à educação escolar, a pedagogia contribui para 

que o ensino seja de qualidade, proporcionando uma gestão adequada dos meios pedagógicos para que a escola 

alcance seu maior objetivo, que é levar o aluno a aprender. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia. Gestão pedagógica. Educação. 

 

ABSTRACT - This article, titled "Management of pedagogical work: pedagogues in particular", aims to 

contribute, through bibliographical research, to the understanding of the role of the pedagogue in school 

management, specifically, work related directly to education. For this, the research was based mainly on the 

authors José Carlos Libâneo, Vitor Henrique Paro and Heloísa Lück, seeking to clarify the meaning of pedagogy 

and school management. Through research in the papers of these authors, it was possible to conclude that 

pedagogy goes beyond teaching, but refers to the broader educational action. In relation to school education, 

pedagogy contributes to quality education, providing an adequate management of the pedagogical means so that 

the school achieves its greater objective, which is to lead the student to learn. 

 

KEYWORDS: Pedagogy. Pedagogical management. Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

Com o título “Gestão do trabalho pedagógico: pedagogos em destaque”, este artigo 

tem a finalidade de refletir, por meio da pesquisa bibliográfica, o papel do pedagogo nos 

processos educacionais, em especial, no trabalho pedagógico escolar. Procura-se, assim, 

contribuir para a compreensão da pedagogia e da atuação do profissional desta área no 

ambiente escolar. 

Com as diversas mudanças ocorridas na legislação educacional brasileira, a pedagogia 

passou a ter diversas interpretações, o que causou modificações profundas na formação e na 

visão de atuação do pedagogo. Partindo da visão de José Carlos Libâneo, deve-se aprofundar 

o sentido da pedagogia e de sua importância na vida das sociedades em geral e, 

especificamente, no ambiente escolar.  

 O termo “gestão” tem sido amplamente utilizado e, por isso, é preciso ter clareza sobre 

o que significa e como lê-lo em relação ao trabalho pedagógico. Neste trabalho, procura-se 

abordá-lo tanto como gestão escolar e, depois, especificamente, para a gestão do trabalho 

pedagógico.  

 Como campo da cultura, a educação não prepara coisas, seu produto final não é 

formado por objetos e nem apenas presta serviços. A educação é integrante da formação das 

pessoas, grupos e sociedades. Por isso, ao falar em gestão pedagógica, não se quer ler esse 

conceito da mesma maneira como se faz no modelo de produção econômica. Por isso, 

fundamenta-se o termo “gestão pedagógica” no conceito de organização dos processos 

sistemáticos de ensino-aprendizagem, próprio do campo a que se vincula e ao fim que se 

deseja. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Para realizar este artigo, foi feia uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativa, 

com enfoque descritivo. Iniciou-se com a pesquisa exploratória, para o levantamento de 

conceitos primordiais, linhas diferentes de pensamento, desafios e problemáticas que são 

traçados no campo desta pesquisa e, por fim, de fontes a serem utilizadas.  

A partir disso, selecionou-se as problemáticas e as fontes a serem utilizadas, estas, em 

formato impresso e digital, por meio dos mecanismos de pesquisa do Google Acadêmico e 

Scielo. Também optou-se por procurar, diretamente, pelos autores que são considerados 

fundamentais para este tema, como José Carlos Libâneo, Vitor Henrique Paro e Heloísa Lück. 



Feito o levantamento do material, o próximo passo foi a leitura e fichamento do mesmo, a 

organização dos temas e a preparação deste artigo. 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

 

 Para compreender melhor o papel do pedagogo na escola e a gestão de seu trabalho, 

será importante, neste artigo, tratar do que é específico e próprio do campo da pedagogia, bem 

como buscar o entendimento sobre a noção de gestão escolar. Assim, poder-se-á realizar a 

síntese do que se denomina de gestão do trabalho pedagógico. 

  

3.1 O QUE SIGNIFICA PEDAGOGIA E PEDAGOGO 

 

Para melhor compreensão da gestão do trabalho pedagógico, será preciso refletir sobre 

a pedagogia e o pedagogo. Para Matos [s.d.], ser Pedagogo é ser um profissional que atuará 

em campos que exijam os conhecimentos pedagógicos, podendo esses campos serem 

escolares ou não. A função do pedagogo seria a de apoiar e colocar em execução esses 

conhecimentos em diferentes atividades.  

 Libâneo afirma que a pedagogia vai além da docência, abarcando a teoria e a prática 

da educação: 

 

[...] a pedagogia, obviamente, compreende a docência, pois também trata do ensino e 

da formação escolar de crianças e jovens, de métodos de ensino. Mas sustentam que 

a pedagogia não se resume a um curso, antes, a um vasto campo de conhecimentos, 

cuja natureza constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria e a prática da 

formação humana. Assim, o objeto próprio da ciência pedagógica é o estudo e a 

reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas em 

todas as suas dimensões (LIBÂNEO, 2006b, p. 849) 

 

Por isso, ele defende um conceito amplo de pedagogia, “a partir do qual se pode 

compreender a docência como uma modalidade de atividade pedagógica, de modo que a 

formação pedagógica é o suporte, a base, da docência, não o inverso”. Para ele, a base de um 

curso de pedagogia não pode ser a docência, entendendo que todo trabalho docente é trabalho 

pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. “Um professor é um 

pedagogo, mas nem todo pedagogo precisa ser professor” (LIBÂNEO, 2006b, p. 850). 

Sendo um conceito e tendo uma atuação mais ampla, a pedagogia reflete sobre o 

campo educativo que é muito diverso e não se restringe à escola. Assim, seria pedagoga “toda 

pessoa que lida com algum tipo de prática educativa relacionada com o mundo dos saberes e 



modos de ação, não restritos à escola”, sendo que a “formação profissional do pedagogo pode 

desdobrar-se em múltiplas especializações profissionais, sendo a docência uma entre elas” 

(LIBÂNEO, 2006b, p. 850-851). 

 Para melhor esclarecer, Libâneo afirma que: 

 

Pedagogia, então, nem é só uma doutrina educacional nem só uma prescrição 

didática, ela se moverá entre a teoria e a prática, pois que educar e ensinar sempre 

estão a requerer, ao mesmo tempo, um projeto que encarna um ideal do humano e da 

sociedade desejada e um modo de realizá-lo com o outro, seja a criança, o adulto, o 

aluno, o profissional. (LIBÂNEO, 2006b, p. 868). 

 

Resumidamente, a pedagogia “é a educação que se pensa e se faz, com legitimidade 

para dizer o que é melhor fazer quando se educa” (LIBÂNEO, 2006b, p. 869). Ela é um 

campo de conhecimento que, segundo Libâneo (2006a, p. 24), “investiga a natureza das 

finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a 

formação dos indivíduos, tendo em vista prepara-los para as tarefas da vida social”. A 

pedagogia, então, sendo “a ciência da e para a educação, estuda a educação, a instrução e o 

ensino” (LIBÂNEO, 2006a, p. 25). 

 Mas, qual o sentido de educação? Ela consistiria, segundo Paro (2008, p. 128), na 

mediação pela qual se processa a formação integral do ser humano em sua dimensão histórica. 

Por isso, a qualidade do ensino consistiria em levar em conta “em que medida se alcança essa 

formação, tendo presente as dimensões individual e social” (PARO, 2008, p. 128). Para 

Libâneo (2006a, p. 24), a prática educativa é o “processo pelo qual são assimilados 

conhecimentos e experiências acumulados pela prática social da humanidade”. 

 Para Lück, a educação é “um processo organizado, sistemático e intencional, ao 

mesmo tempo em que é complexo, dinâmico e evolutivo”. Por tal grandeza, a educação 

demandaria, segundo a autora, “não apenas um grande quadro funcional, como também a 

participação da comunidade, dos pais e de organizações diversas, para efetivá-lo com a 

qualidade necessária que a sociedade tecnológica da informação e do conhecimento demanda” 

(LUCK, 2009, p. 19). 

 Como tarefa, este artigo pretende abordar o papel do pedagogo no ambiente escolar, 

em especial, na gestão do trabalho pedagógico. Por isso, o próximo subitem refletirá sobre o 

sentido de gestão na educação, dando ênfase à educação escolar 

 

 

 



3.2 COMO ENTENDER GESTÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

A gestão escolar, como explica Lück (2009, p. 23), constitui uma das áreas de atuação 

profissional na educação. Cabe a esta área “realizar o planejamento, a organização, a 

liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos 

processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da 

aprendizagem e formação dos alunos”. Para ela,  

 

A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação em educação, que 

objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as 

condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos 

socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção 

efetiva da aprendizagem dos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar 

adequadamente os desafios da sociedade complexa, globalizada e da economia 

centrada no conhecimento (LUCK, 2009, p. 24). 

 

A gestão é entendida, como explica Lück (2000, p. 12-13), pela organização da escola, 

“assim como de articulação de seu talento, competência e energia humana, de recursos e 

processos, com vistas à promoção de experiências de formação de seus alunos, capazes de 

transformá-los em cidadãos participativos da sociedade”.  

Como ato de gerir a dinâmica cultural da escola, a gestão escolar deve ser realizada em 

sintonia com as diretrizes e políticas educacionais públicas, no sentido de implementar o seu 

projeto político-pedagógico, compromissada com os princípios da democracia. Outro 

compromisso seria com os métodos que organizem e criem condições para “um ambiente 

educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências), de participação e 

compartilhamento (tomada de decisões conjunta e efetivação de resultados) e auto-controle 

(acompanhamento e avaliação com retorno de informações)” (LUCK, 2009, p. 24). 

A gestão escolar deve também, como ensina Lück (2009, p. 24), “estabelecer o 

direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar a cultura das escolas, para 

realizar ações conjuntas, associadas e articuladas”. Ela avalia que, infelizmente, isso não tem 

ocorrido no Brasil, fazendo com que “todos os esforços e gastos são despendidos sem muito 

resultado, [...] uma vez que se tem adotado, até recentemente, a prática de buscar soluções 

tópicas, localizadas, quando, de fato, os problemas são globais e inter-relacionados” (LUCK, 

2009, p. 24). 

Vê-se, portanto, que a gestão escolar constitui uma dimensão importantíssima da 

educação, “uma vez que, por meio dela, se observa a escola e os problemas educacionais 



globalmente e se busca, pela visão estratégica e as ações interligadas, abranger, tal como uma 

rede, os problemas que, de fato, funcionam e se mantêm em rede” (LUCK, 2009, p. 24). 

A autora ainda ressalta que a gestão escolar “é um enfoque de atuação, um meio e não 

um fim em si mesmo”.  

 

O fim último da gestão é a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, de modo 

que, no cotidiano que vivenciam na escola desenvolvam as competências que a 

sociedade demanda, dentre as quais se evidenciam pensar criativamente; analisar 

informações e proposições diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com 

clareza, oralmente e por escrito; empregar a aritmética e a estatística para resolver 

problemas; ser capaz de tomar decisões fundamentadas e resolver conflitos (LUCK, 

2009, p. 25). 

 

 Assim, a gestão escolar 

 

[...] constitui-se, pois, em um meio para a realização das finalidades, princípios, 

diretrizes e objetivos educacionais orientadores da promoção de ações educacionais 

com qualidade social, isto é, atendendo bem a toda a população, respeitando e 

considerando as diferenças de todos os seus alunos, promovendo o acesso e a 

construção do conhecimento a partir de práticas educacionais participativas, que 

fornecem condições para que o educando possa enfrentar criticamente os desafios de 

se tornar um cidadão atuante e transformador da realidade sociocultural e econômica 

vigente, e de dar continuidade permanente aos seus estudos. (LUCK, 2009, p. 23). 

 

Lück (2009, p. 23) esclarece que a gestão escolar “engloba, de forma associada, o 

trabalho da direção escolar, da supervisão ou coordenação pedagógica, da orientação 

educacional e da secretaria da escola, considerados participantes da equipe gestora da escola”. 

E ainda que, segundo o princípio da gestão democrática, “a realização do processo de gestão 

inclui também a participação ativa de todos os professores e da comunidade escolar como um 

todo, de modo a contribuírem para a efetivação da gestão democrática que garante qualidade 

para todos os alunos”.  

 Ela ressalta a relação que existe entre gestão escolar e qualidade da educação, ao 

afirmar que está se assenta sobre a competência dos profissionais da escola  

 

[...] em oferecer para seus alunos e a sociedade em geral experiências educacionais 

formativas e capazes de promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessárias ao enfrentamento dos desafios vivenciados em um mundo 

globalizado, tecnológico, orientado por um acervo cada vez maior e mais complexo 

de informações e por uma busca de qualidade em todas as áreas de atuação (LUCK, 

2009, p. 12). 

 

Assim, afirma Lück (2009, p. 16),  

 



[...] para trabalhar em educação, de modo a atender essas demandas, torna-se 

imprescindível que se conheça a realidade e que se tenha as competências 

necessárias para realizar nos contextos educacionais os ajustes e mudanças de 

acordo com as necessidades e demandas emergentes no contexto da realidade 

externa e no interior da escola. No contexto dessa sociedade, a natureza da educação 

e as finalidades da escola ganham uma dimensão mais abrangente, complexa e 

dinâmica e, em consequência, o trabalho daqueles que atuam nesse meio (LUCK, 

2009, p. 16). 

 

Nessa linha de reflexão, a gestão escolar se faz necessária para que se alcance a 

qualidade da educação, em relação, principalmente, à orientação, organização e realização do 

trabalho da comunidade educacional, cujo objetivo maior revela-se  

 

[...] o de se estabelecer uma comunidade de ensino efetivo, onde persevere, 

coletivamente, não somente o ideal de ensinar de acordo com o saber produzido 

socialmente, mas o de aprender, em acordo com os princípios de contínua renovação 

do conhecimento, criando-se um ambiente de contínuo desenvolvimento para 

alunos, professores, funcionários e é claro, os gestores (LUCK, 2009, p. 16). 

 

Lück (2009, p. 22) defende que a gestão escolar não deve ser realizada por uma única 

pessoa ou função, mas por uma equipe de gestão, formada pelos profissionais responsáveis 

pela “organização e orientação administrativa e pedagógica da escola, da qual resulta a 

formação da cultura e ambiente escolar, que devem ser mobilizadores e estimuladores do 

desenvolvimento, da construção do conhecimento e da aprendizagem orientada para a 

cidadania competente”.  

 

Para tanto, cabe-lhes promover a abertura da escola e de seus profissionais para os 

bens culturais da sociedade e para sua comunidade. Sobretudo devem zelar pela 

constituição de uma cultura escolar proativa e empreendedora capaz de assumir com 

autonomia a resolução e o encaminhamento adequado de suas problemáticas 

cotidianas, utilizando-as como circunstâncias de desenvolvimento e aprendizagem 

profissional (LUCK, 2009, p. 22). 

 

Para Lück (2009, p. 25), o trabalho de gestão escolar exige “o exercício de múltiplas 

competências específicas e dos mais variados matizes”, sendo a sua diversidade vista como 

um desafio para os gestores. Daí nasce a necessidade de que os gestores escolares tenham 

uma formação específica para tal e que está se dê de forma continuada, pois essa 

multiplicidade de competências e a dinâmica constante das situações impõe novos 

desdobramentos e novos desafios ao gestor.  

Paro (2010, p. 765) afirma que a administração ou gestão escolar não se restringe às 

atividades-meio, porém, perpassa todo o processo de busca de objetivos da educação escolar 

que, ao final, trata-se do aprendizado. Para o autor,  



 

Isso significa que não apenas direção, serviços de secretaria e demais atividades que 

dão subsídios e sustentação à atividade pedagógica da escola são de natureza 

administrativa, mas também a atividade pedagógica em si – pois a busca de fins não 

se restringe às atividades-meio, mas continua, de forma ainda mais intensa, nas 

atividades-fim (aquelas que envolvem diretamente o processo ensino-aprendizado). 

(PARO, 2010, p. 765). 

 

Em específico, reflete-se, no próximo subitem, a gestão do trabalho pedagógico. 

 

3.3 A GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Libâneo afirma que o gestor escolar é alguém que, no processo de trabalho escolar, 

“sabe dispor recursos por meio da racionalização do trabalho e da coordenação do esforço 

humano coletivo em função do fim visado, isto é, o ensino e a aprendizagem dos alunos”. 

Assim, docência e gestão “são dimensões da atividade pedagógica, mas não são a mesma 

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

sintetizados na docência” (LIBÂNEO, 2006b, p. 852). 

 Ele também explica que há na escola “um conjunto de atividades de coordenação e 

gestão que, pela sua complexidade, requerem formação específica (cf. Libâneo, 2005b apud 

LIBÂNEO, 2006b, p. 862), destacando o papel do pedagogo. São elas:  

a) a coordenação dos procedimentos de elaboração do projeto pedagógico-curricular e 

de outros planos e projetos da escola, o que implica na realização de diagnósticos, 

prospecções, definição do perfil de aluno a ser formado, dos critérios de qualidade 

cognitiva e operativa, das expectativas de formação com relação a competências 

cognitivas, procedimentais, éticas; 

b) a coordenação de todas as ações pedagógicas, curriculares, didáticas e 

organizacionais, relacionadas com o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

c) a assistência pedagógico-didática direta e assessoramento aos professores, por meio 

de observação de aulas, entrevistas, reuniões de trabalho conjunto entre os professores, 

atividades de pesquisa etc.  

d) o suporte nas práticas de organização e gestão, implicando exercício de liderança, 

criação e desenvolvimento de ambiente de trabalho cooperativo, gestão das relações 

interpessoais, ações de desenvolvimento pessoal e profissional dos professores;  



e) a criação e coordenação de estrutura de apoio direto a alunos com dificuldades 

transitórias nas aprendizagens de leitura, escrita e cálculo, para além do tempo letivo, 

e organização do atendimento a alunos com necessidades educativas especiais;  

f) as ações de integração dos alunos na vida da escola e da sala de aula, bem como o 

trabalho com as famílias e a comunidade, requerendo-se a compreensão e análise dos 

aspectos socioculturais e institucionais que impregnam a escola;  

g) o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do projeto pedagógico-

curricular e dos planos de ensino, da atuação do corpo docente, da aprendizagem dos 

alunos (LIBÂNEO, 2006b, p. 862). 

Libâneo ressalta que, diante dos desafios que a escola enfrenta, para fortalecê-la e aos 

professores “são necessários, também, os pedagogos-especialistas, com formação específica”. 

Destaca que é certo que  

 

[...] a melhoria do ensino e do trabalho dos professores não depende somente da 

formação de pedagogos-especialistas, mas estes profissionais podem proporcionar às 

escolas uma ajuda inestimável para pensar e atuar com relação à definição de 

objetivos sociais e culturais para a escola, capacidades a formar, competências e 

habilidades cognitivas, formatos curriculares, metodologias de ensino, práticas de 

organização e gestão na escola, níveis de desempenho escolar esperados dos alunos 

(LIBÂNEO, 2006b, p. 865). 

 

A pedagogia tem muito a contribuir com o trabalho dos professores, junto e para além 

do trabalho docente. Libâneo (2006b, p. 865) explica que os educadores, “tanto os que se 

dedicam à pesquisa quanto os envolvidos diretamente na atividade docente, enfrentam uma 

realidade educativa imersa em perplexidades, crises, incertezas, pressões sociais e 

econômicas, relativismo moral, dissoluções de crenças e utopias”. Para ele, pede-se muito da 

educação em todas as classes, grupos e segmentos sociais, “mas há cada vez mais 

dissonâncias, divergências, numa variedade imensa de diagnósticos, posicionamentos e 

soluções”. Todas essas situações afetam diretamente as atividades em sala de aula, “onde 

decisões precisam ser tomadas e ações imediatas e pontuais precisam ser efetivadas visando a 

promover mudanças qualitativas no desenvolvimento e na aprendizagem dos sujeitos”.  

Daí que o papel da pedagogia de “pensar e atuar no campo da educação, como 

atividade social prática de humanização das pessoas, implica a responsabilidade social e ética 

de dizer não apenas por que fazer, mas o que e como fazer” (LIBÂNEO, 2006b, p. 865-866). 

Em seu exercício profissional, segundo Libâneo (2006b, p. 871), o pedagogo deve 

estar habilitado a desempenhar atividades relativas a:  

a) formulação e gestão de políticas educacionais;  



b) avaliação e formulação de currículos e de políticas curriculares;  

c) organização e gestão de sistemas e de unidades escolares;  

d) planejamento, coordenação, execução e avaliação de programas e projetos 

educacionais para diferentes faixas etárias;  

e) formulação e gestão de experiências educacionais;  

f) coordenação pedagógica e assessoria didática a professores e alunos em situações 

de ensino e aprendizagem;  

g) coordenação de atividades de estágios profissionais em ambientes diversos;  

h) avaliação e desenvolvimento de práticas avaliativas no âmbito institucional e nos 

processos de ensino e aprendizagem em vários contextos de formação;  

i) produção e difusão de conhecimento científico e tecnológico do campo 

educacional;  

j) formulação e coordenação de programas e processos de formação contínua e 

desenvolvimento profissional de professores em ambientes escolares e não-

escolares;  

k) produção e otimização de projetos destinados à educação a distância e a mídias 

educativas como vídeos e outras;  

l) desenvolvimento cultural e artístico para várias faixas etárias. 

 

É disto que trata a pedagogia: a mediação de saberes e modos de agir que promovam 

mudanças qualitativas no desenvolvimento e na aprendizagem das pessoas, 

objetivando ajudá-las a se constituírem como sujeitos, a melhorarem sua capacidade 

de ação e suas competências para viver e agir na sociedade e na comunidade. Desse 

modo, todo profissional que lida com a formação de sujeitos, seja em instituições de 

ensino, seja em outro lugar, é um pedagogo. (LIBÂNEO, 2006b, p. 866). 

 

Como explica Libâneo (2006b, p. 863), a “organização e gestão das escolas não pode 

ser um trabalho improvisado, pois ela é requisito para realizar os objetivos da escola”. 

Segundo o autor,  

 

Pesquisas que buscam saber que características distinguem uma escola, quanto ao 

nível da qualidade de ensino, mostram que o modo como a escola funciona – suas 

práticas de organização e gestão, a capacidade de liderança dos dirigentes, a 

assistência aos professores e alunos, a consistência do projeto pedagógico-curricular, 

as oportunidades de reflexão e trocas de experiências entre os professores, um 

currículo bem estruturado e bem coordenado – faz diferença com relação aos 

resultados escolares dos alunos. São razões suficientes para se valorizar a formação 

específica de diretores de escola e coordenadores pedagógicos, em função da ajuda 

que podem dar aos professores e à melhoria da aprendizagem dos alunos 

(LIBÂNEO, 2006b, p. 863). 

 



A gestão do trabalho pedagógico, então, oferece aos educadores um programa de ação, 

uma direção de sentido da docência, uma teoria prática orientadora, sem o que um professor 

teria “dificuldade de dizer em razão de que faz uma exigência ao aluno, atribui uma nota, 

aprova ou desaprova uma conduta” (LIBÂNEO, 2006b, p. 869). 

 Para Paro (2009, p. 465), a “educação é um fenômeno que depende da vontade do 

próprio educando, consistindo a própria Didática, ao fim e ao cabo, nos meios que se utilizam 

e nas condições que se desenvolvem para levar o educando a querer aprender”. Assim, a 

formação do educador deve prepará-lo para o exercício político de “produzir a concordância 

do outro na apropriação da cultura”. Essa formação, então, deverá levar em “conta 

componentes intrinsecamente relacionados à formação do administrador escolar, em especial 

ao que se refere à coordenação do esforço humano coletivo”. Para Paro, quem “tem 

capacidade para levar o aluno a querer aprender, terá, sem dúvida, melhores condições para 

levar seus colegas educadores a querer ensinar e para co-ordená-los no processo de realização 

de objetivos” (PARO, 2009, p. 465). Defende o autor que “há que se ter como horizonte uma 

administração e uma direção escolar que levem em conta a educação em sua radicalidade, 

contemplando sua especificidade como processo pedagógico e sua dimensão democrática 

como práxis social e política” (PARO, 2010. p. 777). 

 

4 CONCLUSÃO  

 

 O exercício da gestão pedagógica deve considerar que a pedagogia vai além do campo 

da docência, estando relacionado a ele e ajudando-o a se realizar da melhor maneira possível, 

para que seja atingido o objetivo da educação escolar que é contribuir para que o aluno 

aprenda. Assim, a gestão do trabalho pedagógico deve auxiliar, na escola, a gestão geral da 

mesma, para que essa possa, de fato, se tornar um lugar de ensino-aprendizado. 

 O pedagogo, não estando limitado à docência, pode, no entanto, coordenar ações que 

visem ao aprendizado, para que a educação se efetive. Como processo de organização e 

avaliação das ações que levem ao aprendizado, a gestão do trabalho pedagógico é 

fundamental para a qualidade da educação. Sem ela, muitos recursos e esforços não 

conseguem se traduzir em realizações concretas, a favor da educação e da sociedade. 
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