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RESUMO 

   

O objetivo deste trabalho é estudar e compreender o papel e a atuação do 

gestor, frente aos atores da comunidade educativa e, de modo particular, frente ao 

professor, visando à promoção de aprendizagens significativas junto aos alunos, na 

perspectiva de uma escola democrática. Tem em vista, também, construir um plano 

de intervenção que auxilie o gestor a se orientar, na busca de um caminho capaz de 

transformar sua unidade escolar em um espaço de relações democráticas. 

Para sua realização foram feitos estudos sobre as atribuições da gestão 

democrática para a educação, visando a formação continuada do professor e a 

aprendizagem significativa. 

Como aprofundamento e base para discussão foi realizada uma investigação 

exploratória, envolvendo  um questionário aberto, proposto a professores da rede 

publica e privada. 

 Trate-se de um trabalho de natureza teórico-prática e ao final, são propostas 

algumas ações de intervenção no espaço escola que possam contribuir para a 

formação efetiva do professor em serviço. 
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 INTRODUÇÃO 

 

1. Do caminho como educadora à escolha do tema a ser investigado 

 

Justificativa 

 

O tema a que me propus pesquisar é o “O papel do gestor escolar frente aos 

atores da comunidade educativa, com foco na ajuda que pode oferecer aos 

professores visando a promoção de aprendizagens significativas aos alunos”. Meu 

interesse por ele surgiu, primeiramente, a partir de um trabalho realizado na 

faculdade, ocasião em que foram apresentados aos alunos de meu curso alguns 

problemas educacionais para que pudéssemos refletir sobre eles. Por meio das 

discussões ocorridas em sala, além de perceber a importância da qualidade das 

relações entre a gestão escolar e toda a comunidade educativa — e, de modo 

particular, entre o gestor e os professores, para a garantia de um processo de 

aprendizagem que faça sentido para o desenvolvimento dos alunos —, pude retomar 

e avaliar minha própria trajetória escolar e perceber como o papel do gestor escolar 

influencia não só na dinâmica da unidade, mas, também, na qualidade do ensino 

que ela oferece.  

 Contando resumidamente minha história como aluna, nasci em 1983, na 

cidade de São Paulo. No momento em que deveria ingressar na pré-escola não o fiz 

porque, além de, na época, não ser obrigatório, minha mãe não via necessidade de 

que eu a freqüentasse, pois temia que fizessem comigo o mesmo que fizeram com 

ela na escola, ou seja, que eu também fosse submetida a castigos. 

Então, em 1990 entrei já na primeira série de uma escola pública, mas precisei 

refazê-la no ano seguinte por não atingir os objetivos propostos pela escola, sob a 

alegação de que eu não tinha interesse pelas atividades e só queria brincar na sala 

de aula. Nas séries seguintes do Ensino Fundamental, avancei ano a ano sem que a 

escola apontasse maiores problemas em meu processo de aprendizagem. 

Quando comecei a cursar o Ensino Médio — também em escola pública - já 

comentava com minha família que queria fazer faculdade de Pedagogia, mas, ao 

terminá-lo, tive de ficar dois anos sem estudar por falta de condições financeiras 

para pagar uma universidade.   
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Como se pode observar, toda a minha escolaridade básica ocorreu na década 

de 90 durante a qual a Educação teve de enfrentar a questão do ajuste entre os 

sistemas educacionais com a nova ordem do capital e com as demandas por uma 

efetiva democratização ensino em todos os seus níveis, garantindo, assim, acesso à 

informação/ formação para toda a população. Os anos de 1990 também registraram 

a presença dos organismos internacionais na seara da Educação, que entram em 

cena para nortear aspectos organizacionais e pedagógicos das escolas e cuja 

atuação foi marcada por grandes eventos, pelas assessorias técnicas e por farta 

produção documental. 

Foi no de 2003 que prestei vestibular em algumas universidades públicas (sem 

conseguir entrar em nenhuma delas) e, também, na PUC-SP (para Turismo), onde 

ingressei depois de conseguir uma bolsa de estudo. Cursei um ano, mas como não 

me identifiquei com essa área de atuação, e já tinha um olhar voltado para a área de 

educação, pedi re-opção de curso e mudei para Pedagogia, faculdade que sempre 

quis fazer. 

Nestes anos de universidade, penso que poucas mudanças significativas 

ocorreram na educação brasileira, mas, foi só depois de ingressar no curso de 

Pedagogia que comecei a compreender um pouco da História da Educação, 

especialmente a do Brasil, e passei a entender os motivos de minha dificuldade em 

passar nos vestibulares de universidades publicas: os conhecimentos que pude 

construir enquanto cursei a educação básica em escolas públicas estavam muito 

defasados em relação ao que é esperado dos que pretendem dar continuidade à sua 

formação escolar. Também compreendi que essa defasagem de conteúdos faz parte 

da realidade da maioria de nossas escolas públicas. 

Refletindo sobre minha experiência como estudante, percebi que, nas escolas 

publicas, as aulas ministradas estão muito distantes do contexto social e da 

realidade dos alunos, não fazem sentido para eles, nem para suas vidas. Assim, a 

escola pública de educação básica acaba formando cidadãos alienados e não 

críticos.  

Um outro trabalho de iniciação cientifica que realizei na faculdade — a partir do 

programa de Extensão Universitária Ação Cidadã, iniciado em agosto de 2005 e 

concluído em 2007 —, também mobilizou meu interesse para abordar, neste 

momento, a questão da aprendizagem significativa. Nesse estudo, cujo título é “A 

realidade dos alunos na construção da unidade didática” e que foi orientado pela 

Profª Drª Fernanda Liberali, da área de Lingüística, nosso objetivo central era discutir 
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de que forma as unidades didáticas construídas por professores do Projeto de 

Extensão “Ação Cidadã: Leituras nas diferentes áreas” abordavam aspectos do 

contexto social e da realidade específica dos alunos da comunidade de Carapicuíba. 

Numa das fases desse trabalho, nosso foco recaiu sobre a análise das formas de 

implementação das unidades didáticas em sala de aula. 

Explicando melhor, o programa de Extensão Universitária Ação Cidadã vem 

sendo implementado, desde 2002, em escolas da Rede Oficial Estadual de Ensino 

ligadas a algumas diretorias regionais do Estado de São Paulo e também em 

unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação de Carapicuíba, sob a 

coordenação das Profªs. Drªs. Ângela Lessa, Fernanda Liberali e Maria Cecília 

Magalhães. Tal programa tem seu foco num trabalho colaborativo em educação, 

envolvendo uma universidade (no caso, a PUC-SP), profissionais, alunos e demais 

membros da comunidade escolar e parte do pressuposto de que, para a construção 

de uma escola transformadora, é preciso que, em uma ação conjunta, universidade, 

escola e comunidade assumam novas formas de pensar e agir sobre a Educação no 

Brasil. 

Ele está embasado pelas teorias de Vygotsky e Bakhtin que, numa perspectiva 

sócio-histórico-cultural, entendem que os sujeitos se constituem a partir das relações 

com os demais sujeitos. Especificamente, o programa aborda a questão da 

construção de conceitos científicos em sua relação com os conceitos cotidianos na 

forma como é tratada por Vygotsky (VYGOTSKY, 1934).  

No projeto do qual participei formamos grupos de apoio que deveriam atuar, de 

forma autônoma, como suporte para o desenvolvimento do trabalho com a leitura na 

sala de aula, nas diversas áreas. Para atingir este macro objetivo de nossas ações, 

em primeiro lugar, tínhamos de formar professores (em serviço) para que fosse 

possível atingirmos um segundo objetivo do projeto, ou seja, o de desenvolver a 

capacidade leitora dos alunos tendo em vista os diversos gêneros textuais que são 

abordados/utilizados pelas diferentes disciplinas. Para tanto, durante as formações, 

buscou-se aprimorar os conhecimentos dos professores para que pudessem: (1) 

desenvolver a compreensão de quais competências de leitura podem ser abordadas 

por cada área disciplinar e, também, das que podem ser mais favorecidas pelos 

gêneros de textos utilizados; (2) desenvolver as habilidades necessárias para a 

compreensão das características de produção de cada gênero textual.  

É importante ressaltar que essa pesquisa está inserida no contexto da 

Lingüística Aplicada (LA), área que estuda questões ligadas à atividade humana de 
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forma transdiciplinar, mas, focando, fundamentalmente, como a linguagem nela se 

realiza. No caso do trabalho do qual participei, estudei sobre a linguagem usada 

pelos professores quando da produção de unidades didáticas, especificamente com 

foco na forma de abordagem da realidade social dos alunos.  

Ao fazer parte desse projeto, participei de reuniões, de aulas e elaborei 

trabalhos (de transcrição, digitação e monitoria). Por meio da realização desse 

conjunto de ações, percebi a importância de os professores abordarem e explorarem 

a realidade social dos alunos nas atividades que propõem em sala de aula, mas 

também verifiquei que vários gestores ofereciam resistência para o desenvolvimento 

do projeto, inclusive não liberando os professores para as formações oferecidas.  

Em função disso, tive de buscar, na Habilitação de Administração, os subsídios 

teóricos que me fariam compreender o sentido do fazer do gestor, no que diz 

respeito à valorização do trabalho pedagógico, e do suporte que pode/deve oferecer 

aos professores. 

Por tudo isso é que me proponho, neste trabalho de conclusão de curso (TCC), 

a pesquisar o tema “O papel do gestor escolar frente aos atores da comunidade 

educativa, com foco na ajuda que pode oferecer aos professores visando a 

promoção de aprendizagens significativas aos alunos”. Vejo que as reflexões que se 

puder fazer sobre essa temática são de grande importância para a construção da tão 

desejada escola democrática, aquela que visa a formar cidadãos críticos e 

reflexivos. É do papel do gestor a função de envolver todos os atores da 

comunidade educativa na discussão das necessidades da escola e da educação que 

ela preconiza, dos problemas e de suas possíveis soluções, assegurando a escolha 

de um caminho que contribua para o desenvolvimento das relações sociais e 

possibilite a implementação de um processo de ensino-aprendizagem significativo 

para todos. 

O gestor escolar é a pessoa que dispõe dos meios e recursos necessários para 

estabelecer, conjuntamente, as ações que podem levar a escola a atingir os bons 

resultados esperados pela educação que oferece. Sendo assim, um gestor 

competente e conhecedor de seu papel é essencial para o aprimoramento de uma 

instituição de ensino e dos processos educativos por ela implementados. Sua forma 

de atuação, e sua visão de mundo e de sociedade, é que garantirão que a unidade 

que dirige tenha um Projeto Político-Pedagógico de qualidade. Mas isso só 

acontecerá se ele souber compartilhar o trabalho com toda a equipe e comunidade 

escolar, ou seja, se exercer suas funções de modo democrático.  
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 Indagação 

 

Como o gestor pode articular um trabalho junto aos atores da comunidade 

educativa visando a concretização de um processo de aprendizagem significativa? 
 

 

Objetivo Geral 

 

� Pesquisar e compreender o papel e a atuação do gestor frente aos atores da 

comunidade educativa e, de modo particular, frente ao professor, visando a 

promoção de aprendizagens significativas aos alunos, na perspectiva de uma 

escola democrática. 

 

� Construir um plano de intervenção que auxilie o gestor a se orientar na busca de 

um caminho capaz de transformar sua unidade escolar em um espaço de 

relações democráticas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

� Conceituar Gestão Democrática e sua importância para a Educação. 

� Explicitar o sentido da expressão ‘aprendizagem significativa’. 

 

Pressupostos 
 
 

Apesar da declarada intenção democrática amplamente referida nas políticas 

oficiais, e no discurso das administrações públicas em seus vários níveis, 

presenciamos justamente no meio escolar uma realidade bem oposta a esse ideal. 

Nossas escolas têm se mostrado não somente centralizadoras em suas gestões 

como também contra a participação dos diferentes atores da comunidade educativa. 

Tal postura tem como reflexo, não só impedido que o processo de aprendizagem de 

nossos educandos se efetive, mas, também, agravado os problemas de ensino e de 

aprendizagem que enfrentamos como educadores. Além disso, essa mesma visão 

de gestão acaba por contribuir com o crescimento do índice de cidadãos não 

críticos. 
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Diante dessa realidade, acredito que o gestor que vise a construir as relações 

de sua escola a partir de bases democráticas, e tem atitudes/ações condizentes com 

essa visão, pode, também, atingir os ideais de uma escola cidadã.  

Uma gestão democrática constitui-se a partir de ações voltadas para o 

desenvolvimento da autonomia e privilegia a escuta ativa dos diferentes pontos de 

vista de todos os parceiros do processo. O gestor democrático age como facilitador 

para a concretização do caminho dessa autonomia e do envolvimento de todos os 

atores da comunidade educativa com as questões a serem resolvidas/enfrentadas. 

Somente assim, existirá coerência entre o discurso democrático e a prática da 

democracia, e se estabelecerá um elo entre as propostas e as ações realizadas.  

Esses pressupostos norteadores deste trabalho têm em Paulo Freire e em 

Vygotsky seus principais suportes teóricos. 
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II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Visão de ser humano, mundo, sociedade, educação e gestão 

 
  

Neste momento, considero importante mencionar minhas concepções de ser 

humano, de mundo, de sociedade, de educação e de gestão por constituírem as 

bases para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

O SER HUMANO 

 

Acredito que só podemos compreender o mundo quando conseguimos 

compreender o ser humano, pois é ele quem move, transforma e constrói o mundo. 

O ser humano é inacabado, precisa do outro desde o seu nascimento para 

sobreviver. O que o diferencia do animal é esta incapacidade de viver só. É o 

convívio social que vai possibilitar-lhe a aquisição da linguagem e o desenvolvimento 

do pensamento, capacidades que podem ser sempre aprimoradas por meio da 

qualidade das interações que estabelece.   

O ser humano é o único ser capaz de pensar para agir e transformar o meio em 

que vive, de acordo com suas necessidades. A competência de pensar do ser 

humano pode ser aperfeiçoada por meio do desenvolvimento do seu intelecto, ou 

seja, por meio da construção de conhecimentos, sendo que esta última pode ser 

amplamente facilitada pela escola, considerada o espaço por excelência em que se 

socializa o conhecimento elaborado socialmente, onde se aprende a pensar. 

 

A EDUCAÇÃO, A SOCIEDADE, O MUNDO 

 

Entendo que o ser humano é única espécie que precisa ser educada e é 

justamente por meio da educação que ele se humaniza. A educação abre o 

horizonte do ser humano fazendo com que ele pense e reflita sobre si e sobre seu 

meio social. 
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A ESCOLA 
 
ESCOLA É... 
O LUGAR ONDE SE FAZ AMIGOS, 
NÃO SE TRATA SÓ DE PRÉDIOS, SALAS, QUADROS, 
PROGRAMAS, HORÁRIOS, CONCEITOS... 
ESCOLA É, SOBRETUDO, GENTE, 
GENTE QUE TRABALHA, QUE ESTUDA, 
QUE SE ALEGRA, SE CONHECE, SE ESTIMA. 
O DIRETOR É GENTE, 
O COORDENADOR É GENTE, 
CADA FUNCIONÁRIO É GENTE. 
E A ESCOLA SERÁ CADA VEZ MELHOR 
NA MEDIDA EM QUE CADA UM 
SE COMPORTE COMO COLEGA, AMIGO, IRMÃO. 
NADA DE “ILHA CERCADA DE GENTE POR TODOS OS LADOS”. 
NADA DE CONVIVER COM AS PESSOAS E DEPOIS DESCOBRIR 
QUE NÃO TEM AMIZADE A NINGUÉM, 
NADA DE SER COMO O TIJOLO QUE FORMA A PAREDE, 
INDIFERENTE, FRIO, SÓ. 
IMPORTANTE NA ESCOLA NÃO É SÓ ESTUDAR, NÃO É SÓ TRABALHAR,  
É TAMBÉM CRIAR LAÇOS DE AMIZADE,  
É CRIAR AMBIENTE DE CAMARADAGEM, 
É CONVIVER, É SE “AMARRAR NELA”! 
ORA, É LOGICO... 
NUMA ESCOLA ASSIM VAI SER FÁCIL 
ESTUDAR, CRESCER, 
FAZER AMIGOS, EDUCAR-SE, 
SER FELIZ. 
 

Paulo Freire 
 

A educação, como ação social, pode assumir duas concepções: a reprodutora 

e a transformadora. 

Se vista como ação reprodutora, serve de instrumento de manipulação e de 

dominação do ser humano, já que está de acordo com a ideologia da burguesia. 

Assim, favorece a riqueza de alguns poucos e contribui para o aumento da pobreza 

e da miséria da maior parte da sociedade. Sua ética é pautada pelo mercado e no 

fortalecimento do capitalismo, por isso desconsidera o bem estar do ser humano, 

seus interesses e suas necessidades. 

Já a educação como ação transformadora promove a conscientização crítica 

capaz de libertar os oprimidos; também desestrutura o senso comum para que se 

possa atingir o bom senso, a partir do qual é possível ocorrerem as transformações. 

Concordo com Paulo Freire que defende a concepção de uma educação 

transformadora, aquela que se preocupa com a condição humana, que compreende 

o homem e a mulher como parte e fazedores da história e que possibilita a eles que 

tomem decisões na sociedade. Para Freire, o educador tem de oferecer caminhos 

políticos e éticos aos educandos, para que as pessoas não só construam 

conhecimentos mas, também, se formem cidadãos críticos e reflexivos da sua 

realidade. 
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Ainda segundo Paulo Freire, na educação transformadora, o educador tem 

como características a retidão ética, a formação cientifica, a capacidade de aprender 

e de respeitar o outro. No processo de ensino e de aprendizagem de uma escola 

transformadora, professor e aluno cooperam entre si.  

A educação transformadora também pressupõe uma relação dialógica, 

entendida como o encontro de pessoas mediado pelo conhecimento de mundo, a 

partir da realidade vivida, de situações problemas. A educação transformadora tem 

espírito democrático e, por meio dela, podemos concretizar a transformação social 

tão almejada. 

Quando se preconiza uma ação educativa transformadora, não se aceita 

apenas o crescimento da economia, mas temos de pensar, principalmente, no bem 

estar do ser humano. “A liberdade do comércio sem limite é licenciosidade do lucro. 

Vira privilégio de uns poucos que, em condições favoráveis, robustece seu poder 

contra os direitos de muitos, inclusive o direito de sobrevivência.” (FREIRE, P. 

2005:249). 

O educador tem de estar ciente das características dessas concepções acima 

descritas, para poder oferecer os melhores caminhos para o aprendiz, aqueles que 

permitirão as trocas de idéias e de experiências nos momentos de estudo e que 

podem criar condições para o seu aperfeiçoamento moral e mental, condição que o 

tornará crítico e capaz de, conscientemente, fazer escolhas individuais e sociais. 

Agindo dessa forma, o educador também prepara os educandos para o mundo do 

trabalho, e, por meio da instrução sistemática, pode ajudá-los a desenvolver 

habilidades, disciplina, aperfeiçoar o gosto pessoal etc. 

Creio que essa transformação na educação poderia promover um 

desenvolvimento maior da economia, ponto muito discutido entre os educadores; 

mas, a principal mudança que poderá ser observada e, certamente, a da sociedade 

em geral, pois a escola contribuirá para a formação de cidadãos reflexivos.  

 

A GESTÃO  

 

 Antes de se abordar a questão da gestão escolar, é preciso entender o 

significado dessa expressão. 

Gestão significa gerir algo, dirigir, governar e administrar; no caso da gestão 

escolar, gestão assume o sentido de exercer o controle sobre os recursos da 
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escola—materiais, financeiros e humanos — tendo em vista o aprimoramento e/ou 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Independentemente do nível sócio-econômico dos alunos, cada escola deveria 

ser gerida de modo a conseguir construir sua identidade e criar condições favoráveis 

de aprendizagens básicas visando a formação de um aluno-cidadão. 

Se a sociedade esta em constante mudança, então, a escola tem de 

acompanhá-la, única forma, aliás, dela garantir a necessidade da própria existência. 

Mas, para uma mudança significativa na educação promovida pela escola, é preciso 

considerar vários aspectos importantes para a dinâmica de seu funcionamento, 

aspectos esses que podem realmente torná-la eficaz, tais como ser gerenciada com 

base:  

� no comprometimento de todos e na divisão de responsabilidades, facilitando a 

participação dos envolvidos;  

� no reconhecimento dos esforços, avanços e iniciativas dos envolvidos, para 

estimular, motivar e tornar as pessoas mais eficazes e felizes; 

� na realização de parcerias para atender as necessidades da escola, sendo que a 

grande parceria é com os professores e funcionários; 

� na exposição e transparência das metas pessoais de todos os envolvidos; 

� na tranqüilidade e discernimento para lidar com os conflitos e as adversidades; 

� na superação do ego e da vaidade, mantendo a autoridade necessária e 

lembrando que, na gestão coletiva, o que predomina são ações conjuntas; 

� na garantia de que os procedimentos têm como referência a legislação vigente e 

os documentos que norteiam as ações da escola, bem como as decisões 

tomadas em reuniões de professores, funcionários e pais; 

� na criação de cultura de participação comunitária, incitando as pessoas a se 

pronunciarem, colaborando para eliminar o medo da manifestação; 

� no acompanhamento e auxílio na organização das regras e acordos, e atenção 

para seu cumprimento;  

� na constância e persistência em relação aos resultados pretendidos;  

� na intervenção em situações que afetam a rotina, os relacionamentos, ou que 

tragam prejuízos para a escola.  

 

 

 

 



 11

2.2. Subsídios teóricos que auxiliam na compreensão do real papel do gestor 

escolar 

 

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE RELAÇÕES DEMOCRÁTICAS 

 

A organização escolar é completamente diversa  

de outras organizações sociais, 

 uma vez que seu produto, processos, meios e fins  

são peculiares: o ser humano.   

 

A escola tem como objetivo explícito o aprimoramento das potencialidades 

físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, o que se dá por meio da aprendizagem de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, mas, também, pelo 

desenvolvimento de competências e habilidades, de atitudes e de valores capazes 

de torná-los cidadãos participativos.  

Portanto, o objetivo maior da escola é a aprendizagem dos alunos. Para que 

ele se efetive, é necessário que a organização escolar favoreça a atuação e o 

trabalho do professores, já que existe uma interdependência entre os objetivos e as 

funções da escola com o desempenho de seus profissionais e com a forma de 

gestão do trabalho escolar.  

O eixo norteador de uma instituição escolar é a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem que ela promove. Portanto, uma escola bem organizada e 

bem administrada é aquela que tem domínio sobre os procedimentos pedagógicos e 

didáticos que realiza, o que propicia melhor qualidade de suas ações educativas 

com conseqüente melhoria dos resultados de aprendizagem de seus alunos. 

A autonomia da escola é um fator importante para caracterizá-la como espaço 

democrático, e ela se evidencia, por exemplo, por meio de uma gestão que:  

• produz um planejamento compatível com a realidade social em que a escola 

está inserida; 

• reconhece a necessidade de tomada de decisões para os problemas 

específicos que enfrenta e define e implementa estratégias para superá-los; 

• promove mudanças nos currículos e nas práticas de avaliação; 

• se auto avalia e presta conta de sua atuação e de seus resultados; 

• decide sobre o controle e a utilização de recursos financeiros; 

• se esmera em possuir um corpo docente bem formado; 
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• estimula e valoriza a participação dos pais e da comunidade no âmbito 

escolar; 

• busca constantemente a articulação curricular e uma organização liderante. 

 Essas e outras especificidades que caracterizam uma escola autônoma 

mostram que a qualidade de um processo de ensino-aprendizagem depende de 

vários níveis organizacionais (estrutura física, condições de funcionamento, estrutura 

pedagógica, integração da sociedade, estado e escola etc. 

A participação dos professores em todos os processos que ocorrem dentro de 

uma escola também é decisiva para evidenciar seu fazer democrático, além de ser o 

maior fator de relevância e eficácia na produção de uma melhor qualidade de 

ensino. 

Uma escola que se reconhece como democrática é constituída por alguns 

componentes básicos: Conselhos escolares, Projeto Político-Pedagógico, 

Associação de pais e mestres, Conselho de classe e Grêmio estudantil. 

A escola democrática é aquela que tem clareza sobre a natureza da educação 

que deseja construir e, também, de que essa construção deve ser assumida como 

um compromisso de toda uma coletividade.  

Uma escola que privilegia as relações democráticas se opõe à idéia de uma 

educação excludente, de baixo nível, que acentua a iniqüidade do sistema escolar e, 

por isso mesmo, não mais se adapta ao mundo atual, onde o conhecimento é a 

ferramenta básica para a compreensão da realidade em constantes mudanças.  

Para ser democrática, a educação (e a escola) precisa ter características de 

eqüidade e qualidade. Eqüidade significa igualdade de oportunidades e implica 

considerar que todos têm direito de freqüentar uma escola, de desenvolver-se e se 

realizar como pessoa. Qualidade implica na oferta de um ensino que possibilite o 

crescimento humano, só possível quando facultam ao aluno o direito de apropriar-se 

de bens culturais e tornar-se capaz de produzir outros. A escola democrática visa 

oferecer, para todos, ensino de qualidade que permita, por meio de conteúdos e de 

metodologias adequados, uma educação que liberte o homem, tornando-o capaz de 

se construir como tal, de satisfazer suas necessidades individuais, de buscar fins 

coletivos, de se integrar à realidade de seu tempo, apreendendo-a e contribuindo 

para transformá-la em favor de todos os homens.  

A escola não é o único espaço de produção e de preservação cultural, contudo, 

é a única instituição criada para fazê-lo de modo sistemático. Garanti-la com 
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qualidade para todos deve ser o compromisso de qualquer sociedade em que a 

democracia esteja presente.  

Dentro de uma perspectiva democrática, os atores da comunidade escolar têm 

uma atuação comprometida com as tomadas de decisões. Essa participação é 

orientada por princípios e objetivos que se configuram em diferentes dimensões 

interativas e interinfluentes e tornam a atuação de todos mais efetiva e competente. 

A ação participativa só se realizada por meio de certos valores substanciais, 

como ética, solidariedade, eqüidade e compromisso, dentre outros, sem os quais a 

participação no contexto da educação perde seu caráter social e pedagógico. São 

esses valores que constroem uma organização dinâmica e competente, onde se 

toma decisões conjuntas, se respeita os demais e se aceita a diversidade de 

posicionamentos e características pessoais.  

Então, a participação deve ser orientada por objetivos educacionais claros e 

determinados, relacionados à transformação da própria prática pedagógica da 

escola e de sua estrutura social, com vistas a tornar mais efetiva a aprendizagem de 

seus alunos, a saber: 

� Promover o desenvolvimento do ser humano como ser social (cidadão) e a 

transformação da escola como unidade social dinâmica e aberta à comunidade, 

de modo que a educação se transforme em um valor cultivado pela comunidade 

e não seja, como muitas vezes hoje é ainda considerada, uma responsabilidade 

exclusiva de governo e da escola. 

� Desenvolver o comunitarismo e o espírito de coletividade na escola, 

caracterizados pela responsabilidade social conjunta, de modo que esta se torne 

ambiente de expressão de cidadania por parte de seus profissionais e de 

aprendizagem social efetiva e de cidadania, por seus alunos. (LUCK, HELOÍSA, 

2008: pág. 52 e 53) 

 Nesta concepção de participação, é fundamental que o Projeto Pedagógico de 

uma escola tenha claro a formação de seus alunos para cidadania. 

O planejamento participativo pode ser uma ação transformadora, onde todos 

podem viver na condição de sujeito, sem que existam as classes do dominante e do 

dominado. Nessa medida, o planejamento é uma metodologia coletiva e co-

responsável de tomadas de decisões sobre objetivos, estratégias e organização de 

uma ação que será assumida por todos e o papel do gestor escolar é o de 

articulador de sujeitos flexíveis, autônomos e reeducadores, que constroem juntos 

uma escola mais libertadora e co-responsável. 
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Assim, o planejamento participativo pode ser entendido como: 

forma de pensar: em que planejar é agir de um determinado modo para um 

determinado fim, e esse modo de pensar é a utilização do método cientifico; 

processo: em que planejar é uma etapa da realização de um objetivo, que só pode 

se concretizar pela ação.  

Essas duas perspectivas de um planejamento participativo partem da situação 

presente para o futuro desejado, motivando a lógica, o pensar e o agir; dessa forma, 

espera-se a transformação da realidade presente e de toda a comunidade, do 

mesmo modo que se deseja o desenvolvimento e a postura crítica de cada sujeito 

pensado no planejamento.  

 

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

Como se pode apreender do tema deste trabalho, esta pesquisa tem como 

principal objetivo a conscientização do professor e do gestor escolar com relação à 

necessidade de se trabalhar com a realidade concreta dos alunos, para melhor 

inseri-lo no universo letrado e para que ele desenvolva uma aproximação crítica da 

realidade por meio de uma aprendizagem significativa.  

Para melhor compreendermos os conceitos de escola, homem e realidade, bem 

como a relação entre eles, Paulo Freire nos aponta que “a educação não é um 

instrumento válido se não estabelecer uma relação dialética com o contexto da 

sociedade na qual o homem está radicado” (FREIRE, P. 2005, pág. 39). Em outras 

palavras, a educação não depende apenas do quadro pedagógico técnico, nem, 

tampouco, a alfabetização deve contemplar apenas os processos de codificação e 

de decodificação das palavras, mas também os de transcodificação, que levam em 

conta o contexto semântico de cada indivíduo, ou seja, a relação do homem com a 

sociedade e sua condição particular nesse meio.  

Então, o professor, ao preparar o material pedagógico que pretende utilizar, 

deve considerar a necessidade de relacioná-lo à realidade de seus alunos, pois a 

leitura de mundo antecede a leitura da palavra e dá significado ao processo de 

alfabetização tornando-o prazeroso, além de instigar e valorizar a curiosidade do 

educando. Ao ler e escrever, nós nos inserimos num mundo de representação por 

meio dos símbolos gráficos. Por isso, é necessário que as representações gráficas 

também estejam presentes no universo particular de cada educador. Paulo Freire 

nos diz que “A decifração da palavra fluía naturalmente da “leitura” do mundo 

particular. Não era algo que se estivesse dando superpostamente a ele” (FREIRE, P. 
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2001:15). 

O método escolhido pelo professor para introduzir o aluno no mundo da leitura 

e da escrita deve ser coerente com a sua concepção de educação. Segundo Paulo 

Freire, não há neutralidade no processo de ensino-aprendizagem porque, ao educar, 

o professor transmite, pela prática, suas próprias teorias e concepções de mundo. 

Um professor que se assume como progressista, deve construir uma aula 

democrática que se processa a partir da relação entre o professor e o aluno 

concreto— aquele que apresenta dificuldades, mas também tem algo a ensinar. A 

formação de um homem crítico pressupõe que este se assuma como sujeito 

produtor, construtor de cultura, atuante e transformador da realidade. 

Ler, portanto, não deve ser apenas um ato de “devorar” livros, sem 

compreender seus conteúdos, mas, sim, a busca dos conteúdos que nos interessam 

e que nos acrescentem algo, que nos modifique. 

As bibliotecas populares são exemplos da valorização da cultura popular, pois 

parte do material que as constitui deve ser fruto da produção dos próprios homens 

da comunidade. 

O homem deve, por meio do processo educativo, humanizar-se cada vez mais, 

afirmando sua identidade. Mas, o que acaba acontecendo de fato, é que, ao mesmo 

tempo em que tenta se humanizar o homem se desumaniza, no esforço de 

compreender o que é, o que não é, ou de tentar ser, sem saber. Em suma, 

acabamos sendo oprimidos por nós mesmos.  

Buscamos uma humanização que não existiria sem a desumanização; aquele 

que desumaniza é o que oprime, e o oprimido acaba sendo o ser menos. O ser 

menos só tenta se humanizar quando toma consciência, mesmo inconsciente, que 

não é opressor, e nem opressor do opressor, mas, sim, o ser oprimido, massacrado. 

E é neste ponto que Freire destaca a tarefa humanista da educação: a de libertar-se 

de si e dos opressores. 

Muitos opressores passam por “caridosos”, isto é, a generosidade falsa de 

quem oprime mantém viva e alimentada a opressão. São os oprimidos que devem 

lutar por sua identidade humanizada, por sua liberdade; daí, sim, estariam 

restaurando a generosidade real. 

A proposta da Pedagogia do Oprimido é justamente a de denunciar a opressão, 

fazendo dela um meio de reflexão dos oprimidos e objetivando um engajamento 

necessário destes na luta por sua libertação. Para que isso acorra, é necessário que 

o oprimido veja em si o oprimido e, ao perceber-se assim, não se torne um opressor, 
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mas, sim, consiga contornar/superar a situação. O problema está justamente aí, 

pois, na maioria das vezes em que o oprimido se percebe como tal, passa a atuar 

como opressor, impedindo que a reflexão se torne um guia para mudar o rumo de 

sua identidade. Freire nos mostra que os oprimidos têm “medo da liberdade”, 

bloqueando, assim, qualquer possibilidade de se enxergarem.   

Fica evidente que o oprimido precisa não só ter consciência da opressão que 

sofre, como, também, tentar transformar essa realidade, a partir de um trabalho de 

conscientização e de questionamentos políticos assíduos. 

Freire defende um conceito de pedagogia chamado: “Pedagogia da Libertação”, 

apresentando duas visões opostas de educação. Uma delas, a concepção da 

“pedagogia bancária”- onde o educador é o possuidor da sabedoria absoluta e o 

aprendiz nada sabe, ou sabe muito pouco —faz do saber uma espécie de doação 

dos mais sabidos aos nada sabidos, como se fosse um depósito bancário. A outra 

concepção é da “pedagogia problematizadora”, por meio da qual o educador e o 

aprendiz interagem e constroem um mesmo processo de conhecimento, 

prevalecendo na relação o diálogo entre os diferentes saberes que acabam por 

produzir um novo conhecimento. 

A Pedagogia do Oprimido constitui uma maneira de conscientizar as pessoas 

sobre a realidade social em que vivem e da transformação que só virá quando os 

oprimidos se juntarem e lutarem para a formação de uma sociedade mais justa, com 

direitos iguais para todos.           

A partir da reafirmação do conceito de uma educação para todos e centrada no 

diálogo, também defendida por Paulo Freire, caminhamos agora para a 

compreensão do que favorece a aprendizagem significativa. 

Segundo Emilia Ferreiro, desde o nascimento a criança procura compreender o 

mundo e construir o seu próprio conhecimento a partir de suas experiências sociais 

e do crescente nível de informação a que está exposta. Essas experiências, bem 

como as informações recebidas, são colaboradoras e responsáveis pela qualidade 

da alfabetização que não ocorre mecânica e unicamente no interior da escola. Pelo 

contrário, com o elevado nível de informação que o indivíduo recebe do meio desde 

o seu nascimento, pode-se verificar que a alfabetização inicia-se bem antes de 

ingressar na escola e também fora dela.  

 A leitura e a escrita são duas faces de um mesmo processo — o da 

alfabetização — que se dá de acordo com o desenvolvimento de cada indivíduo. Por 

isso, é indispensável oferecer a cada um deles os objetos e as condições que visem 
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a construção e o aprimoramento de próprio conhecimento. Assim, valorizar a 

capacidade infantil — e a sua individualidade —, são formas de contribuir com a 

construção do conhecimento pelo ser humano, o que ocorre a partir do seu mundo 

real. 

Do mesmo modo, ao discutir a construção de conceitos científicos, Vygotsky  

aponta para a necessidade de um trabalho com os conceitos cotidianos a fim de que 

se realize uma aproximação entre as construções feitas pelos aprendizes em seu 

dia-a-dia e os conceitos acumulados pela ciência através da História. Vygotsky 

coloca que “os conceitos cotidianos referem-se àqueles conceitos construídos a 

partir da observação, manipulação e vivência direta da criança; os conceitos 

científicos se relacionam àqueles eventos não diretamente acessíveis à observação 

ou ação imediata da criança” (VYGOTSKY,1995:77); ou seja, a criança precisa ter 

acesso aos dois tipos de conceitos para construir um conhecimento abrangente. A 

partir do concreto e da experiência ela consegue estruturar um esquema das coisas 

desconhecidas para poder representá-las e, assim, ir se desenvolvendo. 

 De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem estão inter-

relacionados desde o nascimento da criança. Ele considera o desenvolvimento da 

complexa estrutura humana como um processo de apropriação da experiência 

histórica social pelo homem. Vygotsky afirma que “O aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

culturalmente organizadas e especificamente humanas” (VYGOTSKY, 2000:118). 

Ele ainda busca explicar a origem e o desenvolvimento dos processos psicológicos 

da espécie humana por meio da chamada ‘abordagem genética’.  

Diferente de Jean Piaget e de Henri Wallon, Vygotsky não construiu uma 

interpretação completa do percurso psicológico do ser humano, mas nos oferece 

reflexões e dados de pesquisa sobre vários aspectos do desenvolvimento.  

Para ele, o desenvolvimento, em parte, é definido pelo processo de maturação 

do organismo individual, mas é o aprendizado que possibilita e desperta os 

processos internos de desenvolvimento, e isto acontece por meio do contato do 

indivíduo com o ambiente cultural.   

Segundo Daniels, “...Vygotsky desenvolveu uma teoria em que forças sociais, 

culturais e históricas desempenham um papel desenvolvimento. Suas tentativas de 

teorizar processos interpessoais e intrapessoais fornecem uma importante abertura 

para discutir determinismo, reducionismo e agência dentro de uma estrutura de 

formação social.” (Daniels, 2003: 113). 
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Vygotsky, em sua teoria, considera que o desenvolvimento de conceitos não-

espontâneos faz parte do desenvolvimento da formação de conceitos; para ele o 

desenvolvimento da formação de conceitos é afetado por diferentes condições 

externas e internas, mas é essencialmente um processo unitário, e não um conflito 

entre formas de intelecção antagônicas mutuamente exclusivas. 

Além dessa observação, Vygotsky contesta o fato de que os conceitos não-

espontâneos devam possuir traços peculiares ao pensamento da criança em cada 

nível de desenvolvimento, porque esses não são aprendidos mecanicamente, mas 

passam pelo processo de evolução sofrido pela própria criança. 

Em seu texto manifesta-se contrário, também, à forma como os conceitos 

científicos são trabalhados na escola. Segundo ele, tais conceitos ou recebem uma 

análise muito superficial ou, então, são analisados de maneira mais profunda, a 

partir de conceitos artificiais. Postula, a partir desse questionamento, a necessidade 

de se encontrar uma forma de analisar conceitos reais com maior profundidade. Por 

esse posicionamento de Vygotsky, podemos entender que o social é uma variável 

importante na definição dos conceitos e que a educação precisa se definir a partir de 

um pressuposto sócio-institucional. Também segundo Daniels  “Se o “social” no 

ensino e na aprendizagem é limitado a uma visão de tecnologias e procedimentos 

de ensino particular, a análise da escolarização é truncada e parcial. Se o “social” na 

escolarização é considerado em termos sócio-institucionais, o olhar da análise dos 

resultados é alterado ou estendido.” (DANIELS, Harry,2003:131)   

Vygotsky aponta, também, que a aprendizagem é que move o desenvolvimento 

e, a partir disso, criou o conceito de zona proximal de desenvolvimento. Só, o 

indivíduo aprende, porém não se desenvolve. Precisa do outro, ou da mediação 

externa, até que o trabalho de construção interpessoal transforme-se em 

intrapessoal e passe a mediá-lo por meio da linguagem, na consciência. Conclui tal 

pensamento com as seguintes palavras: “Vimos que a instrução e o 

desenvolvimento não coincidem. São dois processos diferentes com inter-relações 

complexas demais. A instrução só é útil se vai à frente do desenvolvimento. Neste 

caso, ela impele ou desperta toda uma série de funções em fase de maturação que 

se encontram na zona de desenvolvimento proximal. Esse é o principal papel da 

instrução no desenvolvimento”. 

Para fundamentar ainda mais sua teoria, Vygotsky utiliza-se dos conceitos de 

Koffka acerca da maturação e da aprendizagem. Koffka introduz uma nova 

concepção do processo educacional, entendendo-o como formador de novas 
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estruturas e aperfeiçoador de outras antigas. Segundo essa teoria, o aprendizado se 

dá num processo estrutural significativo porque aquilo que a criança aprendeu 

poderá ser utilizado por ela em outras áreas. 

Outro teórico presente no texto “O Desenvolvimento dos Conceitos Científicos 

na Infância” é Herbart, que levanta a questão da importância do ensino das 

disciplinas formais — gramática, por exemplo. De acordo com essa teoria, “o 

aprendizado de certas matérias desenvolve as faculdades mentais em geral, além 

de proporcionar o conhecimento da matéria e de habilidades específicas”.  

As disciplinas formais foram objeto de pesquisa para que se pudesse formular 

uma teoria acerca do aprendizado e desenvolvimento. Primeiramente, descobriu-se 

que no início do aprendizado, as funções psíquicas necessárias para a 

aprendizagem não podem ser consideradas maduras, explicando a dificuldade da 

criança em desenvolver a escrita; que ao aprender a escrever, a criança precisa 

desvincular-se do aspecto sensorial da fala e substituir os sons por imagens de 

palavras; que, por ser a escrita uma fala sem interlocutor, é necessário que se criem 

motivos que estimulem a criança a escrever. 

 Em uma segunda etapa, descobriu-se que o aprendizado geralmente precede 

o desenvolvimento, ou seja, a criança aprende habilidades em uma área específica 

antes de aprender a aplicá-las de forma consciente. 

Observou-se, também, que o desenvolvimento intelectual não é 

compartimentado, não segue o curso do aprendizado, mas é muito mais unitário à 

medida que todas as matérias interagem entre si, contribuindo com ele — o 

desenvolvimento intelectual. De acordo com o texto, “o aprendizado de uma matéria 

influencia o desenvolvimento das funções superiores para além da matéria 

específica” (Vygotsky 1994). 

Por fim, concluiu-se que a imitação é importante para a criança, pois, o que ela 

é capaz de fazer em cooperação com um adulto hoje, será capaz de fazer sozinha 

amanhã, o que conduz a criança a alcançar novos níveis de desenvolvimento e que 

cada matéria possui um período de maior receptividade para ser aprendida, aspecto 

este que foi denominado ‘período sensível’. Daniels cita o seguinte trecho em 

Vygotsky (1987) “Quando a criança resolve um problema, com base num modelo 

que lhe mostraram na sala de aula, continua a agir em colaboração, embora no 

momento o professor não esteja ao seu lado.” (DANIELS,Harry, 2003:148) 

Além dessas, uma outra observação foi estabelecida com relação aos reflexos 

entre os conceitos científicos e os do cotidiano: os conceitos espontâneos — 
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construções do conhecimento — puderam ser entendidos como desenvolvidos por 

meio dos conceitos científicos; ao aprender-se uma língua estrangeira, por exemplo, 

as formas mais elevadas precedem o desenvolvimento da fluência oral; o 

conhecimento de uma língua estrangeira facilita o domínio das formas mais 

elevadas da língua materna — estrutura gramatical da língua, dentre outras. Daniels 

(2003) cita uma passagem de Vygotsky que diz “...inicialmente essas funções 

[mentais superiores] surgem como formas de atividade cooperativa. Só mais tarde a 

criança as transforma na esfera de sua própria atividade mental.” 

Para Vygotsky, só vivenciando a aprendizagem da leitura e da escrita é que o 

indivíduo pode despertar os processos de desenvolvimento interno que lhe 

permitirão a aquisição/construção dos sistemas de leitura e de escrita; caso 

contrário, o aprendizado fica impedido de ocorrer por falta de situações propícias.  

Para Vygotsky, por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a idéia de 

aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos nos processos. Ele 

utiliza a expressão “ensino–aprendizagem”, incluindo sempre aquele que aprende, 

aquele que ensina e a relação entre essas pessoas, ou seja, a interação social.   

 A análise de Vygotsky sob as relações entre desenvolvimento e aprendizagem 

no que respeita à aquisição da linguagem nos leva a definir o primeiro modelo de 

desenvolvimento nestes termos: num processo de maturação do desenvolvimento, a 

aprendizagem se apresenta como um meio que fortalece tal processo, pois coloca à 

disposição dos indivíduos os instrumentos criados pela cultura capazes de ampliar 

as possibilidades naturais do indivíduo e reestruturar suas funções mentais.  

A importância do papel dos adultos, como representantes da cultura, no 

processo de aquisição da linguagem pela criança e de sua apropriação de uma parte 

da cultura (no caso, a língua), nos leva a descrever um novo tipo de interação entre 

professor-aluno, interação essa que desempenha um papel determinante na teoria 

de Vygotsky. Com efeito, além da interação social, Vygotsky coloca em sua teoria, a 

necessidade de se estabelecer uma interação com os produtos da cultura. Esses 

tipos de interação manifestam-se na forma de interação sociocultural.  

Existem outros pensadores que contribuem para a compreensão da 

aprendizagem significativa, como Freud e Piaget. No entanto, considerando os 

limites deste trabalho — e, por não ser nossa intenção o desenvolvimento de suas 

teses —, somente serão explanadas algumas de suas contribuições.  

Para Piaget, os atos intelectuais são entendidos como atos de organização e 

de adaptação ao meio; não é o professor que tem de transmitir o conhecimento, mas 
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é ele que deve propiciar aos alunos as oportunidades de agir com/sobre o objeto de 

conhecimento para, então, construirem um conhecimento. 

Segundo a teoria de Piaget, o surgimento de novas qualidades de pensamento 

está vinculado a cada um dos quatro períodos descritos por ele, caracterizados por 

aquilo que o indivíduo é capaz de desenvolver. Tais períodos são classificados em:  

a) sensório-motor, que compreende a faixa de 0 a 2 anos;  

b) pré-operatório, entre 2 e 7 anos;  

c) operações concretas, de 7 a 11 ou 12 anos; e  

d) operações formais, dos 11 ou 12 anos em diante. 

De forma resumida: 

• no período sensório motor, a criança é capaz de conquistar o universo ao seu 

redor por meio da percepção e dos movimentos. Aos cinco meses está 

possibilitada a coordenar os movimentos das mãos e dos olhos e a pegar 

objetos. É também nesse período que a criança desenvolve outras 

habilidades como sentar e andar, e começa a perceber a existência de um 

objeto, mesmo que esse não esteja presente em seu campo visual. 

• o período pré-operatório é caracterizado pelo surgimento da linguagem, pelo 

desenvolvimento do pensamento — embora centrado no próprio ponto de 

vista — e pelo surgimento de sentimentos interindividuais, como o respeito 

aos indivíduos que julga superior. Ainda neste período, a criança na faixa 

etária entre  4 a 7 anos manifesta o desejo de que lhe sejam dadas 

explicações dos fenômenos — a “idade dos porquês”. 

• No período correspondente à infância propriamente dita ou período das 

operações concretas, a criança inicia a construção do pensamento lógico. Ela 

consegue estabelecer relações de causa e efeito, organizar idéias, trabalhar 

idéias a partir de dois pontos de vista e formar o conceito de número. É nesse 

período que a criança começa a discordar das idéias dos adultos. Este 

período corresponde àquele em que a criança está em idade escolar. 

• Na adolescência, ou período das operações formais, o indivíduo realiza 

operações no plano das idéias sem que haja a necessidade de manipulação 

concreta. Sendo assim, é neste período que o indivíduo pode ser considerado 

apto a calcular uma probabilidade, liberando-se, dessa maneira, do concreto 

— daquilo que está em seu alcance visual — em proveito dos benefícios 

orientados para o futuro.  
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A compreensão acerca do processo de desenvolvimento da criança é de 

grande relevância para os professores porque eles necessitam de parâmetros para 

desenvolver um trabalho de acordo com o período de desenvolvimento cognitivo de 

seus alunos.  

Por exemplo, é fundamental que o professor saiba que, no período pré-

operatório, uma criança pode dizer que um cachorro é um animal maior que o boi 

por não possuir noção de volume.  

Outro exemplo é quanto à questão da generalidade. Para uma criança que não 

tenha noção da relação de ordenação, os conceitos sobre o que é uma flor e uma 

rosa estão em um mesmo nível, não havendo diferenciação ou distinção entre 

ambos, uma vez que o pensamento verbal não vai além de um componente 

secundário do pensamento perceptual.  

Então, no processo de aprendizagem, não é somente necessário que o 

professor conhecer sobre as habilidades que a criança desenvolve em cada período; 

é preciso que tanto o professor quanto a família sejam facilitadores desse processo 

porque não é suficiente ter um bom projeto de trabalho se não houver uma forma 

condizente de aplicação do mesmo. É necessário, ainda, que aquele que estiver 

responsável pela transmissão de determinado conhecimento o faça, de maneira que 

ele seja também transformado em conhecimento por aquele que estiver aprendendo, 

considerando-se, aqui, questões também relacionadas à cognição e à afetividade. 

Para Freud, o professor tem de estar atento às necessidades dos alunos, pois 

há forças vitais e invisíveis que exercem controle sobre o pensamento e ações 

conscientes do homem. Para isso, é preciso que busque o seu próprio equilíbrio e, 

assim, estimular o aluno para ir em busca de conhecimento e da construção do 

próprio conhecimento. 

As teorias possibilitam aos educadores que avaliem a sua prática de ensino, 

usando-as como suporte para intervir na realidade, para relacionar os conceitos 

científicos com os conceitos cotidianos e para contribuir na construção do 

conhecimento próprio e do aluno.     

A partir das informações acima citadas, conclui-se que não é possível 

compreender o desenvolvimento humano sem considerar a influência do 

aprendizado sobre ele, porque “estudar o pensamento infantil separadamente da 

influência do aprendizado, como fez Piaget, exclui uma fonte muito importante de 
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transformações e impede o pesquisador de levantar a questão da interação do 

desenvolvimento e do aprendizado, peculiar a cada faixa etária.” (Vygotsky 1994).  

Concluindo, um professor que pretenda promover aprendizagens significativas 

para seus alunos precisa, necessariamente:  

• buscar formas para motivar a criança a aprender e, conseqüentemente, 

desenvolver-se;  

• ser cauteloso, isto é, ensinar sem mostrar-se;  

• respeitar a criança com relação ao momento viável para o relato de algo que 

tenha aprendido; e  

• aproveitar o ‘período sensível’ para o aprendizado de determinado conteúdo, 

para estimular a criança a alimentar-se de conteúdos novos, concernentes a 

ela.  

 

O PAPEL DO GESTOR NA ESCOLA DEMOCRÁTICA 

 

A educação e a gestão escolar democráticas foram instituídas legalmente pela 

Constituição Federal de 1988. Ao dar respaldo à gestão democrática — e também à 

autonomia, à participação e à parceria —, a legislação, entretanto, representa 

apenas uma etapa de um processo que, para ocorrer, precisa ser assumido por 

todos os envolvidos nas ações educativas da escola. A construção de uma gestão 

democrática depende do envolvimento de todos. O processo de mudança 

educacional, para ser verdadeiro e permanente, requer tempo, envolvimento, 

coesão, organização, criatividade, criticidade, participação e persistência dos 

educadores.  

A gestão escolar democrática exige a compreensão, em profundidade, dos 

problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa a romper com a separação entre 

concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Esse tipo 

de gestão busca, principalmente, repensar a estrutura do poder no interior da escola, 

tendo em vista sua socialização. A socialização do poder propicia a prática da 

participação coletiva, que atenua o individualismo; da reciprocidade, que elimina a 

exploração; da solidariedade, que supera a opressão; da autonomia, que anula a 

dependência de órgãos intermediários que elaboram políticas educacionais das 

quais a escola é mera executora.  

A gestão democrática pressupõe, também, a ampla participação dos 

representantes dos diferentes segmentos da escola nas decisões/ações de cunho 
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administrativo-pedagógicas ali desenvolvidas. A descentralização do processo 

decisório é um item a ser considerado, pois é ela que diminui a distância entre a 

tomada de decisão e sua execução.  

Quando se discute a gestão escolar, têm-se como dimensão, e foco de 

atuação, a mobilização, a organização e a articulação das condições materiais e 

humanas da escola, de modo a garantir o avanço de seus processos sócio-

educacionais, priorizar a construção do conhecimento e as formas de relações 

internas e externas da escola.  

O gestor escolar democrático estabelece uma relação dialógica com o gestor 

municipal — na figura do Secretário Municipal de Educação e de sua equipe —, com 

o corpo docente e discente de sua escola, com os funcionários e, também, com os 

pais dos alunos. Aliás, a família é, sem dúvida, a maior interessada no sucesso das 

crianças em relação ao seu aprendizado.  

Esse gestor, ainda, deve estabelecer uma rede de relações entre os alunos, 

professores, funcionários, pais e comunidade do entorno da escola. Desse modo, 

cada um desses segmentos poderá vai como agente na gestação do projeto da 

escola e deverá determinar para si os indicadores de qualidade que deseja obter, 

contribuindo, assim, com a construção de uma identidade própria para sua unidade 

escolar. 

É fundamental a participação da comunidade — como co-gestora e por meio 

dos conselhos escolares e da comunidade escolar —, na construção do projeto 

Político-Pedagógico de uma escola dita democrática, no gerenciamento financeiro 

de seus recursos, na definição da qualidade das relações que a escola terá com 

seus alunos e com a própria comunidade, com o bem público e com a manutenção 

desse mesmo bem.  

O gestor escolar, por ocupar uma posição importante na estrutura do ensino,  já 

que é o elo entre os níveis organizacionais da unidade escolar, enfrenta pressões e 

conflitos que ocorrem no cotidiano escolar advindos tanto do sistema educacional 

quanto da comunidade em que a escola está inserida. Por isso, o gestor que é 

democrático prioriza o aprimoramento das relações humanas que ocorrem no 

interior de sua unidade, buscando soluções para os conflitos gerados nessas 

relações e construindo caminhos para a busca de soluções conjuntas para os outros 

problemas. Ou seja, o gestor democrático é aquele que é capaz de: 



 25

• trabalhar com os professores e com toda comunidade educativa, ajudando-os 

a identificarem suas próprias necessidades de capacitação e a adquirirem as 

habilidades necessárias para co-atuarem nas decisões da escola.  

• ouvir o que os outros têm a dizer, de delegar autoridade e de dividir o poder.  

• inspirar os outros a trabalharem conjuntamente para atingirem metas 

coletivas.  

• despertar a confiança entre os membros da equipe, facilitando a boa 

comunicação, corrigindo ações ocorridas em momentos inoportunos, 

possibilitando o atendimento de objetivos e criando as condições para o 

sucesso organizacional. 

É essa gestão com postura participativa e democrática que pode afetar a 

qualidade das atividades pedagógicas escolares já que ela contribui para criar um 

ambiente que favorece a aprendizagem eficiente e significativa. 

Em escolas adeptas a esse tipo de gestão fica evidente o bom desempenho de 

seus alunos e a percepção clara dos professores sobre seu trabalho. Elas ainda 

exibem uma cultura de reforço mútuo das expectativas, baseada na confiança, na 

interação entre funcionários e na participação de todos na construção dos objetivos 

pedagógicos, curriculares e da prática em sala de aula.  

 Nessa perspectiva, o gestor democrático trabalha para desenvolver uma 

equipe onde as pessoas são responsáveis por garantir o sucesso do seu próprio 

trabalho e da escola.  

É esse modelo de gestão que permite que a escola deixe de ser um espaço 

estático e passa a assumir um paradigma dinâmico, descentralizado e democrático.  

O objetivo final da gestão escolar é garantir os meios para a aprendizagem 

efetiva e significativa dos alunos. A gestão democrática tem como princípio que o 

aluno não aprende apenas na sala de aula, mas na escola como um todo.  

Por tudo isso, entendemos que uma gestão escolar democrática é o caminho 

mais adequado para levar o aluno a vivenciar, na escola, situações e atividades 

significativas que lhe permitam desenvolver-se como cidadão capaz de participar da 

sociedade, uma vez que o conhecimento adquirido foi construído por meio da troca e 

da participação. Ademais, tais vivências constituem não somente uma estratégia de 

grande valor para o desenvolvimento da sociedade como também uma condição 

importante na qualidade de vida das pessoas.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA  

 

Ressalta na gestão democrática a importância de investir na formação 

continuada do professor. 

Apresento alguns princípios norteadores para a realização da formação 

continuada do professor.  

Em meados de 70, a UNESCO afirma a importância da educação 

permanente. Mas foi na década de 90 que realmente começa dar ênfase a formação 

continuada do professor. Neste período o educador enfrenta grandes mudanças com 

as inovações tecnológicas, necessitando de novos subsídios para enfrentar essas 

mudanças.  

Desde então, a formação continuada do educador foi se fortalecendo, pois 

essa formação é o momento pelo quais os educadores são provocados a reflexão 

dos não saberes, buscando uma bagagem cultural ampla, assim dando suporte a 

ação do educador em sala de aula. 

A formação do educador é entendida como meio para a promoção das 

transformações e não como instrumento técnico, perpassando por toda historia de 

vida do individuo que integra e compõem a sua identidade profissional. Para Nóvoa, 

a formação é um ciclo que abrange desde a experiência do docente como aluno até 

profissional. 

Essa formação deve ir além do domínio dos saberes específicos da área do 

conhecimento, pois necessita saber lidar com seus alunos e com a realidade que 

está inserido. 

 

 

 

2.3. A legislação assegurando o processo democrático 

 

A educação é um processo que está sempre se modificando já que um de seu 

princípio diz respeito à transmissão do conhecimento, dos saberes construídos 

constantemente pela sociedade. 

Já na estruturação do curso de Pedagogia, em 1939, estava presente a 

preocupação de se tratar dos aspectos legais e administrativos da escola, conteúdo 

esse agrupado, geralmente, na disciplina ‘Administração Escolar’. 
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No parecer 292/62 do Conselho Federal de Educação, que fixava as disciplinas 

da licenciatura em Pedagogia, constava a intitulada ‘Elementos de Administração 

Escolar’, cujo objetivo era o de levar o licenciando a conhecer aspectos da escola 

em que iria atuar (seus objetivos, sua estrutura, seu modo de funcionamento) além 

de lhe propiciar uma visão unitária do binômio escola–sociedade. A orientação do 

parecer já era explícita quanto à necessidade de se focar a escola e suas conexões 

com a comunidade local e nacional. 

Para adequar os currículos de Pedagogia e das licenciaturas à Lei 5.540/68 

foram homologados os pareceres 252/69 e 672/69 que incluíam a disciplina 

‘Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2º grau’, em substituição à disciplina 

‘Elementos da Administração Escolar’, mas sem que se considerasse os aspectos 

específicos referentes à estrutura e ao funcionamento do ensino. Já nos anos 50, 

educadores denunciavam que as oportunidades educacionais estendidas a todos 

não correspondiam à melhoria da qualidade de ensino almejada, pois:  

• as escolas que antes só atendiam a elite passaram a receber outras camadas 

da população;  

• as vagas eram insuficientes para a demanda;  

• as instalações não comportavam a expansão do corpo discente;  

• os professores não estavam preparados para trabalharem com todas as 

camadas sociais da população.  

 Desde então, criou-se a cultura do fracasso escolar, do excesso de casos de 

repetência, dos altos níveis de evasão e da necessidade de uma administração 

autoritária e centralizadora que pudesse dar cabo desses novos problemas 

enfrentados pelas escolas. 

Durante o período da política brasileira em que fomos governados por militares, 

vivemos não uma democracia, mas uma ditadura, e, como conseqüência, 

experimentamos o apagamento de nossos direitos constitucionais concretizados 

pela instituição da censura, da perseguição política e da repressão aos que eram 

contra o regime militar. Até o que se ensinava e se aprendia na escola era decidido 

quase que exclusivamente pelo governo. Somente no final da ditadura militar é que 

começaram a surgir movimentos sociais a favor de um governo democrático. 

Segundo Zé Rubens, no site tucano jovem, descreve alguns episódios ligados a 

esses movimentos: 
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� os estudantes formaram uma resistência contra o regime militar, 

expressando-se por meio de jornais clandestinos, de músicas e de outras 

formas de manifestação, apesar da intensa repressão. 

� no ano de 1968, em março, morre o estudante Edson Luís, assassinado por 

policiais no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. No congresso da UNE, 

em Ibiúna, os estudantes reuniram-se para discutir alternativas à ditadura 

militar, mas houve invasão da polícia e muitos estudantes foram presos, 

mortos ou desapareceram, evidenciando a repressão e a restrição à liberdade 

de expressão que eram características desse período. 

� em junho deste mesmo ano ocorreu a passeata dos Cem Mil, que reuniu 

artistas, estudantes, jornalistas e a população em geral, em um manifesto 

contra os abusos dos militares.  

� em dezembro de 1968, durante o governo do general Arthur da Costa e Silva, 

foi assinado e decretado o Ato Institucional número 5 —  AI-5 — que cassou a 

liberdade individual, acabando com a garantia de Hábeas Corpus da 

população. 

� em 1984  houve um movimento da população, que contou com a participação 

fundamental dos estudantes e dos políticos progressistas, para a volta das 

eleições diretas para Presidente no Brasil — “1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos 

eleger o presidente do Brasil!” Diretas Já! — O congresso votou a favor das 

eleições indiretas e Tancredo Neves foi nomeado presidente para o próximo 

mandato (a partir de 1985). Também ficou decidido que as eleições seguintes, 

em 1989, seriam diretas e, depois de 34 anos de eleições indiretas, Fernando 

Collor de Melo é eleito presidente. 

� em 1992, ocorreram sucessivas manifestações nas ruas contra a corrupção 

no governo de Collor, num movimento de estudantes chamado ‘Caras 

Pintadas’, do qual resultou o Impeachment (cassação do mandato do 

Presidente) do então Presidente da República, Fernando Collor de Melo. 

 Nessa época, ainda tínhamos uma gestão escolar autoritária em que 

comunidade e escola mantinham-se bem afastadas uma da outra, não se 

integravam; tratava-se de uma relação hierarquizada, sendo que a educação 

continuava sendo elitista, voltada para uma camada da população antidemocrática. 

Depois desses movimentos, caminhamos para o período reconhecido como de 

redemocratização do país. Então, precisávamos de mudanças no sistema 

educacional, pois, se a educação segue o pensamento de uma sociedade, e a 
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sociedade estava seguindo os passos da democratização, então, era preciso mudar 

a educação. 

Para que essas mudanças criassem corpo, tornou-se necessário a construção 

de leis a favor de um país democrático, e a Constituição Federal de 1988 é um bom 

exemplo das transformações sociais que se pretendia. Segundo o preâmbulo 

encontrado no site da Presidência da República: “Nós, representantes do povo 

brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 

a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 

seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 

A partir da Constituição Federal, as leis que passaram a reger a educação 

brasileira assumem grande importância porque deram a ela possibilidades de 

inovação, de busca de qualidade para o ensino, especialmente nas instituições 

públicas. Nessas leis, encontramos orientações para que se efetive uma gestão 

democrática do ensino como um meio para qualificar o desenvolvimento da 

educação no país. 

A Constituição deu início ao uso de termos como gestão democrática, 

autonomia, cidadania, e enfatiza a participação ativa da sociedade em tudo o que 

se refere à educação, apagando, dessa forma, os rastros da ditadura militar, 

estabelecendo princípios democráticos para o país, proibindo qualquer forma de 

censura ao cidadão e, especialmente, aos meios de comunicação social que, no 

exercício da liberdade de expressão e de veicular informação, não devem se 

esquecer dos direitos dos outros cidadãos ou, ainda, dos direitos da coletividade, 

sob pena de ocorrer abuso da liberdade de expressão e informação. 

No contexto das leis construídas a partir da Constituição de 1968, a expressão 

‘autonomia da escola’ indica que temos possibilidades de construir regras dentro 

de uma instituição pública de ensino, mas seguindo sempre a leis vigentes no país. 

Uma outra expressão, ‘gestão democrática escolar’ é compreendida como uma 

forma de gerir que possibilita a participação, a transparência e o exercício da 

democracia.  

Assim, a ‘gestão democrática’ de uma unidade escolar implica uma certa 

organização que deve incorporar alguns componentes básicos:  
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• a constituição do Conselho escolar;  

• a elaboração do Projeto Político-Pedagógico de maneira coletiva e 

participativa;  

• a definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar;  

• a divulgação e transparência na prestação de contas;  

• a avaliação institucional da escola, dos professores, dos dirigentes, dos 

estudantes, da equipe técnica;  

• a eleição direta para diretor(a). 

O termo ‘cidadania’ é compreendido como o conjunto de direitos e deveres ao 

qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive.  

Organizar, transformar, qualificar a gestão da educação foram questões que 

compareceram recorrentemente na discussão da política educacional brasileira 

durante a época em que a Constituição foi redigida. Pretendia-se produzir um novo 

padrão de gestão educacional que levasse em conta as mudanças, as atualizações 

ocorridas na sociedade, e que se tornasse um projeto com objetivos de 

aperfeiçoamento e de qualificação de ensino, ou seja, um instrumento para o 

desenvolvimento da cidadania e para a democratização. Como se pode ver no 

trecho a seguir, a Constituição já assinalava o tipo de gestão educacional e as 

mudanças que se buscava para o cenário da educação brasileira. 

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 

de 2006). 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade;  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006). 
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O modelo de gestão educacional retratado acima tem como objetivo a 

autonomia da escola. Dessa forma, o Estado poderia se concentrar mais em suas 

responsabilidades. Esse modelo de gestão educacional também prevê a necessária 

flexibilidade do ensino, ou seja, admite a existência de várias propostas, 

mecanismos e instrumentos educacionais para que se destrua o rigor do sistema de 

ensino e se atenda à diversificação, além de permitir que cada unidade se concentre 

na busca de soluções para os problemas que lhe são próprios, com vistas à obter 

eficiência no processo educacional. Com esse modelo de gestão pretende-se, 

também, que a participação de pais, alunos, professores, funcionários e todos da 

comunidade seja estimulada e que todos busquem a melhoria da escola, ou seja, o 

Estado espera que todos os envolvidos tenham maior consciência das urgências 

sociais da educação em geral, de suas próprias necessidades, da importância de se 

instituir a cultura de uma educação permanente e, desse modo, assumam um 

compromisso com a sociedade, se responsabilizem mais por suas práticas, e que, 

com a escola, possam mudar, produzir, aproveitar, formar e construir sua cidadania.  

A política de reorganização da gestão educacional se constitui eixo central de 

um projeto nacional de reforma da educação, atrelado à reforma administrativa do 

setor público, sendo esta última componente estratégico da reestruturação do 

Estado brasileiro. Nesta reestruturação, tem-se em vista redefinir a atuação do 

Estado na economia, em especial, na área de política social, perseguindo novas 

relações entre Estado e sociedade segundo parâmetros que determinam a 

"funcionalidade" da política social e, conseqüentemente, da política educacional. 

É no contexto da realidade que se dá a formulação da política educacional 

brasileira e sua implementação. É, ainda, nesse contexto, que são produzidos 

consensos mundiais, regionais e nacionais sobre o papel contemporâneo da 

educação, sobre as relações entre sociedade e educação, sobre as diretrizes e 

recomendações quanto à política e à gestão educacional. É a partir de uma gestão 

educacional democrática, que promove qualidade de ensino pra todos, e das 

condições de desenvolvimento de uma sociedade, que transformaremos indivíduos 

em cidadãos.  

É bom recordarmos que, nos anos 70 e 80, ocorreu a ampliação do acesso dos 

indivíduos a escola, porém não houve esforços para a melhoria na qualidade de 

ensino. A expansão quantitativa e a extensão da escolaridade ocorreram, então, de 

uma forma desordenada: escolas foram construídas, mas elas não atendiam às 
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necessidades dos anos iniciais da escolaridade; acrescente-se a esses fatos a 

ociosidade que se verificou nas classes e períodos das séries terminais. 

Os problemas advindos dessa falta de planejamento estratégico foram se 

intensificando e o fracasso escolar passou a ser visto de forma “natural” pelas 

classes populares. Os indivíduos faziam um esforço dramático para ingressar na 

escola, e maior ainda para permanecerem nela. Além disso, não havia colaboração 

entre Estados, Municípios e Governo da União. As decisões tomadas ocorriam a 

nível central e de forma burocrática, engessando, assim, a gestão do cotidiano da 

escola. As verbas destinadas à educação eram repassadas diretamente do governo 

federal para os municípios enquanto os Estados arcavam com todos os encargos 

educacionais, insumo básico para o funcionamento das escolas. 

Tal centralismo debilitava as escolas prestadoras do serviço educacional e 

delas não era exigida a prestação de contas dos resultados obtidos com o 

desempenho dos alunos, ou seja, ninguém respondia pela qualidade do ensino, nem 

pelo alto índice de retenção dos alunos. Soma-se a isso o fato de que era grande o 

despreparo dos professores. 

Mas esse quadro exigia mudanças educacionais que possibilitassem ações 

polarizadoras, medidas saneadoras que incidissem sobre os problemas mais graves. 

Por exemplo:  

1. a escola deveria focar-se na sua função de ensinar, o que se espera dela é a 

aprendizagem do aluno. O ensino, aqui, é entendido tanto como 

possibilidade de se adquirir instrução quanto como de desenvolver 

habilidades cognitivas. 

2. para diminuir a evasão e a repetência era imprescindível realizar um trabalho 

de mudança interna nas organizações das escolas e construir a capacidade 

de a gestão buscar soluções para esse problema. 

A partir destes focos o Estado começou a atuar, por meio de um planejamento 

estratégico, possibilitando a criação de um padrão de gestão, dando sustentação à 

escola para fortalecer seu poder autônomo — de caráter financeiro e pedagógico — 

e responsabilizando-a tanto pelo resultado da aprendizagem quanto pelo seu próprio 

desempenho. 

O Estado começou, assim, a atuar como um eixo de coordenação do sistema 

educacional brasileiro, estabelecendo conteúdos mínimos a serem oferecidos pelas 

escolas e promovendo avaliações sistemáticas que permitissem a análise dos 

resultados obtidos e correção dos rumos da aprendizagem. Também criou formas de 
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transferências para a aplicação dos recursos financeiros para as escolas, 

fortalecendo as normas orientadoras na gestão de pessoas. 

Outros pontos cruciais da escola também foram revistos, tais como:  

� a mudança nos tempos escolares, que garantiria a presença dos alunos na 

escola;  

� a oferta de formação continuada aos professores e de qualificação para a gestão 

escolar, ações essas que deixam claro que todos devem compartilhar do 

conhecimento, dos recursos, num processo que promove a interação entre os 

membros da escola;  

� a definição de metas e objetivos para a educação, que deveriam estar expressos 

no Plano de desenvolvimento de cada escola; 

� o diretor, como líder, deveria conduzir sua equipe na construção de uma 

identidade organizacional, resultante de um trabalho compartilhado por todos; 

� os diretores seriam avaliados em sua gestão conforme a liderança pedagógica 

exercida e a competência técnica demonstrada;  

� o plano de gestão escolar deveria ter a forma de um contrato entre professores, 

alunos, pais e demais funcionários da escola,  e com o objetivo prioritário de 

focar a melhoria de ensino. 

Esse novo enfoque dado à Educação estimulou o surgimento de sistemas de 

avaliações externas, criados com o intuito de se conhecer melhor a realidade do 

processo de ensino-aprendizagem e de corrigir os rumos do “fazer pedagógico”.  

Inicia-se, dessa forma, na educação, uma verdadeira “revolução copernicana” 

que coloca a escola no centro das preocupações educacionais e instiga a uma 

mudança nas formas de pensar e efetuar a gestão dos sistemas de ensino. 

Caberia à escola a elaboração de um projeto pedagógico capaz de atender as 

necessidades dos alunos, a organização de formas próprias de conduzir o processo 

de ensino-aprendizagem e a distribuição melhor dos espaços e dos tempos 

escolares para atender com eficácia essa nova demanda. 
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III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

            Este é um trabalho de natureza teórico-prática que se fundamenta numa 

pesquisa bibliográfica propícia ao esboço teórico geral e específico do tema, e ainda 

nos aspectos relevantes da legislação nacional. 

Contempla ainda, uma coleta de dados, tendo como instrumento um 

questionário aberto proposto aos gestores e professores da rede publica e privada, 

foi realizado no segundo semestre 2008. Sendo esta coleta de dados um estudo 

exploratório com a finalidade de dar subsídio ao projeto de intervenção que integra o 

conjunto de todo este trabalho.  

Tendo em vista a proposta de construir uma assessoria para a prestação de 

serviços a escolas da rede publica e privada que propõem a formação continuada do 

professor e visa a construção da aprendizagem significativa, formando cidadãos 

críticos e reflexivos a sua realidade. Foram escolhidos sujeitos que atuam na área, 

tendo como objetivo conhecer a realidade, como os problemas e as necessidades, 

pois é nessa realidade e a esses sujeitos que a assessoria irá prestar serviços.  

A próxima etapa é apanhar o retorno dos gestores e professores referente ao 

questionário proposto, em seguida relatar os dados e analisa-los, tendo como 

suporte para a sua realização a fundamentação teórica e o objetivo desse trabalho. 

Essa pesquisa de deve fornecer subsídios para a construção de uma assessoria 

educacional, sendo seus serviços voltados para auxiliar os professores a se orientar 

na busca de um caminho capaz de transformar as reuniões pedagógicas em um 

espaço de discussão voltada para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem 

significativo. 
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IV. DADOS DE CAMPO 

Apresentação 

 

Nesse momento apresento a pesquisa realizada que permitiu a aproximação da 

realidade, dando subsídios para o desenvolvimento do projeto de intervenção. 

Foram realizados questionários abertos com seis professores, proposto para três 

professores da rede publica e três da rede privada. Optei por coletar dados de 

sujeitos de instituições distintas para ter uma base comparação referente às reuniões 

pedagógicas que vivem em contextos diferentes. 

A escolha por questionário aberto como instrumento de pesquisa foi para obter 

dados mais relevantes para o andamento desse trabalho. Foram abordados 

assuntos em sete questões que darão base para o trabalho, como: gestão 

democrática, aprendizagem significativa, reunião pedagógica e formação continuada. 

Como procedimento, propus o questionários diretamente aos professores, indo 

às escola e entregando nas reuniões pedagógicas, mas com autorização da direção. 

Pedi que respondessem com calma e que não precisavam entregar na hora. Na 

escola publica eles preferiram entregar no mesmo dia, assim acabei participando da 

reunião pedagógica; já na escola privada, deram preferência para entregar no outro 

dia.  

A seguir, apresento os dados obtidos e em seguida faço a discussão e análise 

dos mesmos, estabelecendo as relações com o tema de deste trabalho. 
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Tabela de dados obtidos com professores da rede pública 

Questões/professor  Sujeito 1 Sujeito 2  Sujeito 3 

1-Relate uma experiência de 

aprendizagem significativa 

que ocorreu na sua história de 

vida como aluno. 

“Me lembro da 
professora de 
História...principal
mente falando de 
Michelangelo e Da 
Vinci com tanta 
propriedade e 
carinho que me fez 
encantar por esta 
parte da história e 
até hoje leio coisas 
sobre e me  
interesso pelo 
assunto”. 

“No 4- ano de magistério tive 
uma professora de psicologia 
que iniciava todas as suas 
aulas com uma música.Ela ia 
contando em voz baixa e 
fazendo os gestos para classe 
se acalmar.Era 
maravilhoso!Procuro sempre 
fazer isso com minha classe”. 

“A professora de português 
em conjunto com a prof- de 
arte organizaram um sarau 
com música,dança, poesia 
para ser apresentado em um 
orfanato e em um azilo, foi 
muito significativo em 
minha vida.Foi mais que um 
trabalho foi uma lição de 
vida para o mundo”.  

2- Relate uma experiência de 

aprendizagem significativa 

que ocorreu na sua prática 

como professor. 

Uma que me 

marcou 

bastante[...]enfocan

do a arte e trazendo 

ao conhecimento 

das crianças as 

obras de Romero 

Britto[...]Ao final 

do projeto foi 

gratificante ver as 

produções de cada 

um, olhar 

diferenciado que 

desenvolveram com 

relação a arte de 

diversas formas; de 

alguém como foi 

Romero Britto e dos 

principais colegas. 

“Este ano recebi em minha 
sala de aula, um aluno de 
inclusão(autista). No começo 
fiquei um pouco apreensiva, 
pois foi minha primeira 
experiência como educadora. 
Ao termino deste ano, posso 
dizer que aprendi muito com 
este aluno e certamente ele 
também com a convivência na 
escola.Os canais de 
comunicação com o autista 
devem ser descobertos a cada 
dia e ao longo deste  ano fui 
descobrindo estes 
caminhos.foi muito 
gratificante perceber todos os 
seus avanços”. 

Fiz um trabalho com 

música, através de um curso 

realizado pela OSESP[...] 

Com meus alunos.Após o 

trabalho na escola, levei-os  

a um projeto em parceria 

com o Estado para assistir 

um concerto didática na sala 

São Paulo.foi para eles uma 

experiência inesquecível, 

puderam entrar em contato 

de maneira concreta com o 

mundo da música erudita[...] 

puderam ampliar um pouco 

seus repertórios e seu 

Universo cultural.[...]enfim, 

oi um trabalho muito rico e 

significativo.  

3- O que você considera uma 

boa formação para o 

educador? 

“A boa formação 
está em leituras, 
trocas e busca”. 

“Uma  formação significativa 
é aquela que faz uma 
constante ponte com a prática 
diária do professor .O 
professor deve estar refletindo 
sobre sua prática de forma 
significativa, tentando sempre 
encontrar meios para resolver 

seus conflitos”.  

“Acredito que os cursos de 
formação de professor 
deveriam prepara-los 
melhor para a realidade que 
encontrarão no cotidiano, 
pois a teoria é importante, 
porém a prática e 
essencial.Preparar os 
futuros professores para 
trabalhar conteúdos e 
metodologias mais 
significativas para o 
aluno”.  

4- As reuniões pedagógicas 

realizadas em sua escola 

contribuem ou não para sua 

prática como 

educador?Justifique. 

Não.Além de serem 

esporádicas, muitas 

vezes acontecem 

para resolver 

assuntos 

emergentes[...]As 

jornadas que 

cumprimos são na 

maiorias 

individuais, além de 

não ter uma 

preocupação em 

como está 

[...] Contribuem para minha 

prática [...] sempre há espaço 

para discutirmos e refletirmos 

sobre nossa prática. 

[...]Existem reuniões 

pedagógicas [...] que servem 

apenas para transmitir 

recados ou fazer leituras 

“vagas”[...]existem reuniões 

onde realmente trocamos 

idéias, experiência, de 

maneira prática.  
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acontecendo o 

trabalho em grupo, 

quais mudanças, 

necessidades, 

conquista, etc. 

5- Que sugestões você daria 

para tornar significativas as 

reuniões pedagógicas da sua 

escola? 

[...]Partindo daí, da 

responsabilidade e 

conscientização de 

todos, sem dúvida 

os assuntos a serem 

tratados nas 

reuniões serão 

pedagógicos 

mesmo, com 

vontade de educar, 

formar, 

desenvolver,crescer. 

“Sinto falta de mais palestras 
com profissionais das áreas de 
psicologia e fonoaudiologia  
para obter mais informações”. 

“Que as leituras fossem 
próximas da realidade e que 
não ficássemos somente em 
teorias ou leituras dos 
grandes educadores, mas 
que traçássemos 
efetivamente experiência 
positivas, cujos resultados 
foram bons e até mesmo 
negativas, enfim que 
houvesse mais troca entre o 
grupo”. 

6- Quais temas ligados ao 

trabalho educativo você 

gostaria de aprofundar num 

projeto de educação 

continuada 

“Concepção de 
infância, trabalho 
com projetos e 
trabalho 
diversificado. 

“Dificuldades de 
aprendizagem” 
“Orientação sexual” 

Como amenizar a 

indisciplina na sala de 

aula.[...] Dinâmicas 

metodologia em música[...] 

Uso da tecnologia a serviço 

da educação[...] 

7- Considerando que a gestão 

se dá tanto no plano da escola 

como no de uma sala de aula, 

que passos são necessários 

para construir uma gestão 

democrática  

“Primeiro ter claro 
o objetivo da 
escola: educar, 
depois trilhar as 
características da 
comunidade, 
considerando suas 
necessidades a 
serem atingidas 
através da escola, 
depois partir das 
necessidades dos 
educadores para 
que os objetivos 
com a realidade 
social seja atingida, 
partindo para o 
aprimoramento e 
formação de todos 
os envolvidos nesse 
processo, fechado 
sempre com 
avaliações para que 
este processo nunca 
tenha um fim”. 

“Diálogo, respeito, objetivos 
comuns (claros), organização 
e comprometimento de todos 
os profissionais que atuam na 
U.E., e dos alunos”. 

“É importante saber 
distinguir  democracia de  
liberdade de se fazer o “o 
que se quer. Acho 
importante uma gestão 
democrática, porém não sei 
até que ponto estamos 
preparados para tal, 
principalmente nossos 
alunos, cujo perfil já é de 
alunos que não  querem 
fazer nada, apenas o que 
consideram de sue 
interesse.É  importante 
primeiramente conscientiza- 
los do que é democracia, 
criar “Combinados”para 
que a democracia possa ser 
de fato exercida.Acho que 
sinceramente, dentro da sal 
de aula, estamos um pouco 
longe disso, ainda. 
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Tabela de dados obtidos com os professores da rede privada 

Questões/professor  Sujeito 1 Sujeito 2  Sujeito 3 

1-Relate uma experiência de 

aprendizagem significativa 

que ocorreu na sua história 

de vida como aluno. 

“No magistério 
uma professora de 
Arte e Educação, 
extremamente 
politizada que a 
cada aula nos dava 
inspiração e 
consciência de 
nosso papel 
social”. 

Meu período  de alfabetização 

[...] Fiquei fascinada com a 

descoberta dos símbolos que 

representavam as palavras e a 

presença constante da prof- 

neste momento foi 

importantíssima. 

[...] Uma 

professora de 

português, que nos 

ensinava a leitura e 

redação de uma 

maneira tão 

intensa, que passei 

a me interessar por 

grandes escritores 

e a entender o que 

eles diziam nas 

entrelinhas. 

2- Relate uma experiência de 

aprendizagem significativa 

que ocorreu na sua prática 

como professor. 

“Cada ano traz 
novas 
aprendizagens.Mas 
a que fica sempre 
forte é vê-los em 
evolução.Derepente 
eles trazem 
resposta e nos 
mostram que estão 
realmente 
aprendendo”.  

“Este ano, ao estudarmos os 
animais que podem viver em 
nossa casa, as crianças 
descobriram por meio das 
pesquisas em sala de aula, que 
os passarinhos comem alpiste e 
jiló.trouxemos estes alimentos 
para eles conhecerem e alguns 
dias depois a mãe de 1 aluno 
relatou que precisou comprar 
alpiste pois ele queria testar 
seu aprendizado/descoberta 
com os pássaros da rua”.  

“Quando passei a 
trabalhar temas da 
atualidade, e 
insere textos em 
português, percebi 
que os alunos 
passaram a 
participar mais 
ativamente nas 
aulas”. 

3- O que você considera uma 

boa formação para o 

educador? 

“Uma formação 
política constante”. 

[...]Acho importante uma pós-

graduação e cursos 

complementares de atualização 

que devem ser feitos 

constantemente.   

“Aulas práticas, 
que sejam 
ensinados de 
acordo com a 
realidade das 
nossas escolas”. 

4- As reuniões pedagógicas 

realizadas em sua escola 

contribuem ou não para sua 

prática como 

educador?Justifique. 

“Contribuem.Pois 
é um momento de 
reflexão e de troca 
com o grupo 
docente”. 

“Sim, pois nelas trocamos 
experiências com outros 
professores, planejamos, 
avaliamos, e replanejamos 
nossas ações”. 

“Sim, pois através 
da troca de 
conhecimento dos 
colegas, podemos 
acrescentar muito 
na nossa prática 
escolar”. 

5- Que sugestões você daria 

para tornar significativas as 

reuniões pedagógicas da sua 

escola? 

[...] intercalar 

palestra de 

formação. 

“Nenhuma, estou bastante 
satisfeita com elas”. 

“Palestra, 
assuntos que sejam 
proveitosos para 
as nossas aulas”. 

6- Quais temas ligados ao 

trabalho educativo você 

gostaria de aprofundar num 

projeto de educação 

continuada 

“A participação 
mais efetiva das 
famílias na 
escoal”. 

 “De acordo com a serie que 
você trabalha, há necessidades 
especificas para um trabalho de 
educ. continuada”. 

“Temas 
transversais e 
interdisciplinares”. 

7- Considerando que a gestão 

se dá tanto no plano da 

escola como no de uma sala 

de aula, que passos são 

necessários para construir 

uma gestão democrática  

Coerência e 

diálogo[...]é o 

conjunto que faz a 

diferença 

acontecer. 

[...] o gestor deve ser uma 

pessoa humilde e 

aberto[...]todos devem trabalhar 

juntos visando o bem da 

comunidade escolar como um 

todo. 

“As discussões 
entre todas as 
partes envolvidas 
no projeto 
pedagógico, suas 
dificuldades e seus 
avanços”. 
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Análise 

 

        Considerando as respostas acima, volto-me para todos os dados dos 

professores, por serem pertinentes ao tema do trabalho. 

        Nas questões 1 e 2 os professores deram exemplos de aprendizagem 

significativas, tanto na  sua prática como educador, como em sua vida como 

estudante.  Mostram a importância de articular  o contexto de vida dos educandos, 

com a disciplina a ser trabalhada, pois assim conseguem trazer esse conhecimento 

para a sua vida prática. 

       Os professores relatam vários exemplos que consideram bons para a formação 

do educador na questão 3. O que se destaca, é importância em se fazer uma ponte 

entre teoria e prática, como meio de reflexão para suas ações.  

     Já na questão 4, podemos constatar que as reuniões pedagógicas são realizadas 

de acordo com a postura do gestor de cada escola. Os professores da escola 

privada estão  satisfeitos  e os professores da escola publica apontam para a 

necessidade de realizarem as reuniões pedagógicas de acordo com princípios que 

valorizem o trabalho conjunto.. 

     Em geral os professores dão sugestões e nos trazem assuntos relevantes da 

realidade da escola “dito como problemas”, que poderiam ser trabalhados nas 

reuniões pedagógicas para torná-las ainda mais significativas e como meio de 

suporte para as suas ações, como podemos ver na questão 5 e 6.  

     Na questão 7, mostram-nos a importância  da gestão democrática tanto no plano 

da escola como no da sala de aula. 

      Nesses relatos podemos ver que os professores têm claro a importância da 

aprendizagem significativa, gestão democrática e as reuniões pedagógicas, mas 

senti falta das ações e atitudes concretas de acordo com significado das teorias em 

questão e com a realidade de cada escola.   
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V- PLANO DE INTERVENÇÃO 

   

Assessoria Lemos ltda 

Razão Social: Apresentação da empresa  

Data fundação: 11.11.2008 

Telefone: 2996-8700 

Fax: 2996-8889  

E-mail: assessorialemos@gmail.com 

Site: www.assessorialemos.com.br 

 

 

A intenção dessa organização é implantar projetos de formação em serviço 

nas escolas públicas e privadas, para criação de espaços de estudos e troca de 

experiência, voltada para o aperfeiçoamento do trabalho do professor, visando uma 

aprendizagem significativa para formação de cidadãos críticos e reflexivos a sua 

realidade.  

Tem como objetivo construir um plano de intervenção que auxilie os gestores 

a se orientarem na busca de um caminho capaz de transformar as reuniões 

pedagógicas em um espaço de discussão, voltado para o desenvolvimento do 

ensino e aprendizagem. 

 

Serviço Central  

 

Principal área de serviço é auxiliar os gestores na formação continuada dos 

professores. 

  

Localização e Dados Gerais da Empresa:  

 

Avenida Bráz Leme nº 100 

Bairro: Santana  

São Paulo / SP 
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 O mercado potencial 

 

A assessoria irá atuar nas escolas públicas e privadas da região 

metropolitana de São Paulo. 

 

Empreendedores: 

Nilton Carlos Nunes dos Santos, Brasileiro, 28 anos, Casado, Bacharel em 

Administração – PUC. 

Digiani dos Santos Lemos, Brasileira, 24 anos, Casada, Bacharel em 

Pedagogia – PUC . 

 

Capital Inicial e dados sócios: 

Para a construção da empresa os recursos financeiros serão 100% dos 

sócios, com o Capital Inicial de R$ 30.000 e ambos responderão por todas as 

responsabilidades.  

 

Projeto pedagógico da assessoria  

As construção das propostas vai partir sempre das necessidades trazidas 

pelos gestores, considerando a realidade especifica de cada instituição escolar. 

Considerando de modo geral as dificuldades presentes hoje no meio 

educacional, tendo em vista a formação continuada dos professores,criam-se as 

seguintes áreas temáticas como possibilidades de aprofundamento nas reuniões 

pedagógicas: 

• Trabalho Interdisciplinar 
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• Articulação entre família e escola 

• Formação de atitudes em relação aos educandos (aprendizagem de direitos e 

deveres) 

• Inclusão 

• Formação de grupo 

Como ensaio desenvolvo a seguir um proposta em relação ao primeiro item 

interdisciplinariedade, que se realizara em três encontros. 

 

1º - Objetivo: Resgatar o conceito de interdiscipliriedade e modos de sua realização  

• Tema: O que é interdisciplinariedade? 

• Estratégia: Estudo teórico em grupo; Discussão coletiva e conceituar os 

aspectos relevantes da interdisciplinariedade. 

• Recursos: Textos e cartazes 

• Avaliação: Atenção ao envolvimento dos professores na atividade proposta. 

 

2º - Objetivo: Desenvolver um projeto interdisciplinariedade 

• Tema: A construção da unidade didática visando a interdisciplinariedade 

• Estratégia: Propor uma dinâmica em grupo e Construir uma unidade didática, 

visando a interdisciplinariedade. 

•  Recursos: Textos, computador e bexiga.   

• Avaliação: Atenção ao envolvimento e as proposta realizadas pelos professores. 

 

3º - Objetivo: Compartilhar a experiência vivida na sua prática 

• Tema: Relato de sua experiência em sala de aula.  

• Estratégia: Discussão coletiva das experiências em sala de aula e conceituar os 

principais aspectos (facilidades e dificuldades). 

• Recursos: Textos e cartazes 

• Avaliação: Atenção às palavras chaves apresentadas pelos professores  

 

 

Receitas:  

A organização irá obter as receitas por meio dos serviços prestados como 

projeto de formação em serviço em escolas públicas e privados, além de outros 

serviços que surgirem de forma geral. 
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Público alvo: 

Professores de escolas públicas e privadas. 

 

Estratégia de Marketing: 

• Foolder (Informações Institucionais da empresa e relação dos serviços 

prestados) 

• Visitar as escolas e divulgar os projetos de formação em serviço 

• Divulgação entre conhecidos (boca-boca) 

• Anúncio em veículo de comunicação da área (revistas) 

 

Infra-estrutura da Empresa: 

De acordo com o investimento inicial a empresa, irá alugar imóvel comercial, 

composto por 01 sala reunião; 02 auditórios; 01 sala da administração; 01 

Recepção, 02 Banheiros, 01 cozinha e estacionamento para 03 automóveis. 

 

Recursos Humanos : 

Inicialmente iremos trabalhar com uma equipe pequeno porte, sendo 02 

pedagogas que irá atuar no projeto de serviço em ação, 01 Auxiliar administrativo 

para serviços de escritório e 01  auxiliar de serviços gerais (copa e limpeza).  Com o 

aumento da demanda dos serviços iremos contratar (como prestação de serviços) 

pessoal especializado da área. 

 

Aspectos Burocráticos 

Para abrir uma assessoria é necessário: 

• Consultar a prefeitura sobre o zoneamento do local, checar o carnê de IPTU 

na folha de rosto, no rodapé, onde consta o zoneamento correspondente ao 

imóvel. 

• Consultar a Junta Comercial (JUCESP), fazer uma pesquisa fonética com o 

nome que pretende dar a empresa e seu respectivo endereço. 

• Redigir o contrato social da empresa. 

• Procurar o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e registrar o 

contrato social. 



 44

• Registrar o Contrato na Junta Comercial, preencher o formulário e protocolá-

lo (www.jucesp.sp.gov.br) 

• Procurar a Receita Federal para inscrever a empresa, através do Contrato 

Social e documento dos sócios junto a Receita para consegui o numero do 

CNPJ (www.receita.fazenda.gov.br); 

• Cadastrar a empresa e os sócios no INSS (www.previdencia.gov.br); 

• Inscrever a empresa na Prefeitura Municipal; para tal inscrição é preciso: 

• DECON (declaração ao contribuinte) 

• Viabilidade 

• Xérox do cartão do CNPJ 

• Xérox do Contrato Social; 

• Xérox da capa e contracapa do IPTU 

• Xérox do RG e do CPF dos sócios 

• Conseguir a licença de funcionamento junto à prefeitura 

(documentos em anexo I) 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

Capital Inicial  R$  

Sócio 1 99% (Digiani do S. Lemos )  27.000,00 

Sócio 2 1% (Nilton Carlos)    3.000,00 

Investimento Total  30.000,00 
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Pessoal Quant. R$  Unit. Total 

Pedagogas (Bacharel 

PUC/Especialista) 

2 1650,00 3.300,00 

Auxiliar Administrativo 1    890,00     890,00 

Auxiliar serviços gerais 1    580,00     580,00 

   Total 4.770,00 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos / 

Mobiliário Inicial 

Quant. R$ 

Unitário 

Total 

Computadores 

Comp. 

03 1.100,00 3.300,00 

Retro Projetores 

(semi-novo) 

01    800,00     800,00 

Televisão  01 1.000,00 1.000,00 

DVD 01    250,00    250,00 

Telão 01    300,00    300,00 

Mesas (semi-nova) 04    200,00     800,00 

Cadeiras (semi-

nova) 

30      25,00     750,00 

Armários  01    700,00    700,00 

Microondas  01    400,00     400,00 

    

  Total  8.300,00 
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Custos Fixos R$  

Aluguel 1.350,00 

Água       70,00 

Luz    150,00 

Folha Pág. Salários Funcion. 4.980,00 

Despesas com transporte     200,00 

Telefone    200,00 

Material para escritório    100,00 

Internet    100,00 

Material de Limpeza/Desp. 

Copa 

     80,00 

Total  7.230,00 

 

  

 

 

Equipamentos / 

Mobiliário 

Quantidade 

Computadores  05 

Retro Projetores 02 

Televisão  02 

DVD 02 

Telão 02 

Mesas  05 

Cadeiras  55 

Armários  03 

Microondas  01 

Refrigerador 01 

Ar Condicionado  01 
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PLANTA BAIXA DA ASSESSORIA 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término desse trabalho, considero todo seu processo muito significativo, já 

que os estudos realizados, tanto a pesquisa teórica quanto a pesquisa de campo, 

contribuíram para minha formação como educadora, pois a todo o momento esse 

trabalho proporcionou a articulação entre teoria e prática. Assim obtive um grande 

amadurecimento teórico e prático e uma aprendizagem significativa. 

O tema escolhido é muito importante para mim. Tive acesso ao amplo 

repertorio de obras que tratam do assunto, com autores muito conhecido, como, 

Vygotsky, Paulo Freire, Heloisa lück e Nóvoa entre outros.  

Perante este trabalho posso concluir que há necessidade de transformar a 

realidade de nossas escolas, pois hoje temos escolas que se mostram não somente 

centralizadoras em suas gestões, como também, não incentivam a participação dos 

diferentes atores da comunidade educativa, postura que acaba se agravando pelo 

vários problemas de ensino e de aprendizagem. Além disso, essa mesma visão de 

gestão acaba por contribuir com o crescimento do índice de cidadãos não críticos. 

Tal realidade é presente nos dados analisados dos professores que 

responderam ao questionário aberto neste trabalho e nos mostra a necessidade de 

transformar essa realidade. Fica ainda mais forte a relevância desse trabalho para 

se atingir essa transformação. 

Acredito que a partir da formação continuada do professor, será possível 

provocar a reflexão dos “não saberes”, buscando uma bagagem cultural ampla, 

assim dando suporte à ação do educador em sala de aula. Poderemos, assim, 

atingir o objetivo da educação que é formar cidadãos críticos e reflexivos da sua 

realidade. 

Existem escolas como exemplos de gestão democrática, que já realizam este 

tipo de trabalho, implementam a formação continuada, e atingem os objetivos 

desejados da educação.  

O plano de intervenção que proponho é o de uma assessoria, e foi 

desenvolvido com muito entusiasmo, pois as propostas foram desenvolvidas de 

acordo com os meus ideais, com a intenção de transformar a realidade que vivemos 

em uma educação para todos, com uma gestão democrática e a fim de formar 

cidadãos críticos e reflexivos.  
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Concluo o meu trabalho com algumas convicções, com novas duvidas e 

inquietações, sendo essas, uma nova indagação para o meu trabalho futuro. Espero 

que este trabalho contribua para outras pessoas que estejam em busca de subsídios 

para desenvolver trabalhos para a educação. 
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