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Resumo 
 

 

Este trabalho de conclusão de curso, da habilitação de Administração 

Escolar, discutiu a importância de uma Gestão Democrática para a Cidadania e 

buscou mostrar a importância da construção da Cidadania com os seres-

humanos desde os primeiros momentos de suas vidas. Para isso destacou-se 

a situação atual do ser-cidadão e do ser não-cidadão e o papel da escola na 

formação destes educandos. Percebeu-se a importância da gestão 

democrática e da participação de toda a comunidade escolar no processo de 

construção de uma escola melhor para todos. Foi realizado um estudo 

exploratório por meio de questionários, com alunos já formados no Ensino 

Médio e outra pesquisa com alunos que estão atualmente no Ensino Médio. 

Com as respostas descobriu-se que cidadania pode ser vista de diversas 

formas por pessoas de diferentes idades e ocupações e mesmo assim, 

apontarem perspectivas significativas. Foi criada uma assessoria que terá 

como objetivo principal, trabalhar com gestores e professores a questão do 

ensino da cidadania no dia a dia da escola, a assessoria irá ajudar profissionais 

da educação a criarem projetos de intervenção em suas escolas relacionados a 

ética e valores.  

 

Palavras-Chave: Cidadania; Gestão Democrática; Part icipação.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Do caminho como educador à escolha do tema de in teresse a ser 
investigado  

Não sei ao certo quando resolvi estudar pedagogia, pois desde pequena 

queria ser professora e passava horas no meu quarto brincando de “faz de conta”. 

Não lembro o motivo que me levou a gostar tanto de “brincar” de ensinar, pois na 

minha família ninguém com exceção da minha avó, seguiu esta profissão. Minha 

avó apesar de se formar no magistério, nunca lecionou. Acredito que esta vontade 

possa ter nascido no convívio que tive com minhas professoras de educação 

infantil. Passava o dia inteiro na escola desde bebê, pois meus pais sempre 

trabalharam em período integral e me lembro de ser sempre bem tratada por 

todas as professoras, Até hoje trocamos e-mails e este carinho e acolhimento 

podem ter sido um dos fatores que contribuiu para a minha paixão pela educação. 

No 2º ano do Ensino Médio, a escola oferecia um curso de orientação 

vocacional. Fiz o curso para tirar uma dúvida minha, se faria Pedagogia ou 

Decoração. Ao final da orientação vocacional, percebi que deveria fazer 

Pedagogia, pois esta seria a área que me permitiria fazer a diferença em nossa 

sociedade. Com a decoração, não encontrava uma forma que me possibilitaria 

fazer a diferença na sociedade em relação à formação do ser humano. 

Prestei vestibular para três faculdades distintas e passei em duas. Escolhi 

cursar na PUC-SP e entrei no curso assim que me formei no Ensino Médio. 

Passei o primeiro ano todo esperando que chegasse o segundo, assim poderia 

fazer o tão sonhado estágio. O segundo ano chegou e eu comecei a estagiar em 

uma das filiais do Objetivo – estágio de observação. Assim que completei minhas 

horas de estágio, fui ser auxiliar de classe em outra escola (Recreação Infantil 

Mondrian). Lá não trabalhei nem um mês, pois não podia endossar muitas das 

atitudes que as professoras tinham com os alunos e resolvi sair. 

Uma semana depois que saí desta escola, o dono da filial do Objetivo em 

que fiz estágio de observação contatou-me para uma entrevista e após a mesma, 

fui contratada como berçarista da escola. No começo era difícil para mim, pois 

nunca havia lidado com bebês, mas logo aprendi todas as funções e fui efetivada 
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para uma sala de crianças mais velhas – um ano e meio/dois anos. Fiquei com 

esta turma cerca de oito meses e aprendi muita coisa com eles. As crianças já 

faziam atividades orientadas pelas apostilas do Objetivo e foi muito gratificante 

acompanhar o desenvolvimento deles ao longo do ano. Logo fui promovida para a 

sala dos alunos com três anos de idade. Porém, como na outra escola, ocorreriam 

alguns fatos que eu não considerava e não considero adequados, que me 

incomodavam e incomodam muito, tendo em vista a minha visão de educação. 

Com o tempo fui notando que ali também não era o meu lugar, mas por gostar 

muito dos meus alunos, eu aceitava a condição de presenciar situações que não 

aprovava. 

Após perder uma grande oportunidade de estágio por já estar trabalhando, 

tomei a decisão de sair da escola e pedi demissão. Lá eu aprendi muitas coisas, 

aprendi coisas que vou levar comigo para sempre e que farei questão de seguir 

como exemplo de vida, mas levarei também exemplos de uma gestão ineficaz. 

Conheci a verdadeira rotina de uma escola de Educação Infantil, percebi que não 

era tão fácil como eu imaginava que seria. Em pouco mais de um ano que 

trabalhei no Objetivo, comecei a repensar minha vida e o que eu realmente 

gostaria de fazer durante o resto da minha vida até o momento de me aposentar. 

Percebi que não era ser professora de Educação Infantil como eu sempre achei 

que fosse. Durante o mês que eu cumpri o aviso prévio, comecei a procurar outro 

estágio. 

Procurei outras possibilidades de estágio como estudante de pedagogia, 

mas queria um estágio que não fosse dentro das salas de aula. Inscrevi-me em 

muitos sites de vagas de estágio, comecei a encaminhar meu currículo para 

várias empresas de diferentes seguimentos. Duas semanas depois fiz uma 

entrevista no Instituto de Idiomas Yázigi, para estagiar na área de 

Responsabilidade Social Empresarial, área que conheci no 2° ano da faculdade e 

passei a me interessar muito. Fui aprovada na entrevista e comecei a estagiar no 

Yázigi. 

Comecei então uma nova fase da minha vida. Mudei a faculdade para o 

período da noite, pois meu estágio era em período integral. No começo estranhei 

um pouco já que a rotina e o ambiente de trabalho eram completamente 
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diferentes da escola. Logo comecei a pensar na minha monografia e após muito 

pensar, fui me aproximando do tema Ensino Aprendizagem da Cidadania e a 

Responsabilidade Social assumida na Gestão Democrática, a partir das 

experiências vividas ao longo de minha vida e dentro do Yázigi. 

Desde pequena fiz trabalhos voluntários em creches localizadas perto da 

minha casa, gostava do trabalho voluntário porque como eu ainda não tinha como 

trabalhar ou fazer estágio por não estar na faculdade, era uma forma de 

“trabalhar”, ganhar experiência enquanto eu esperava chegar a hora de poder 

trabalhar e ajudava as funcionárias da creche. Sempre gostei e admirei as 

pessoas que desenvolviam e trabalhavam em Projetos Sociais, elas 

possibilitavam que crianças que não tinham chances de ter uma boa educação, 

pudessem freqüentar aulas de dança, cidadania, teatro e alguns deles ofereciam 

cursos de formação profissional. 

Lembro que quando passei para a 5º série, eu tinha aula de cidadania uma 

vez por semana na sexta-feira, utilizava o livro “Missão Terra: O Resgate do 

Planeta – Agenda 21, feita por crianças e jovens” como material de suporte. 

Todos nós da classe adorávamos a aula, e esperávamos ansiosos pelas aulas 

todas as semanas, fazíamos seminários, discutíamos assuntos polêmicos e 

fazíamos dramatização de algumas situações. Terminamos a 5º série e no 

primeiro dia de aula da 6° série a primeira coisa q ue fomos fazer, foi procurar o 

dia e horário da aula de cidadania e a nossa surpresa foi, não tinha mais aula de 

cidadania porque a escola julgou que um ano seria o suficiente. Ficamos todos 

muito chateados, mas não tínhamos o que fazer afinal, quem fazia a grade não 

éramos nós e nós não sabíamos o significado de uma Gestão Democrática. 

O texto poético a seguir escrito por Ruy C. Espírito Santo ressalta as linhas 

anteriores que escrevi sobre a educação atual: 
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Utopia  

Buscar no íntimo de si mesmo 

Uma crença 

Uma esperança 

Uma saída para o ato de educar 

 

Cansamo-nos do “todo dia tudo sempre igual” 

Há que haver uma saída além dos livros 

Além das teorias 

Além do consumismo educacional... 

 

Há que buscar essa saída lá atrás... 

No dia em que “decidimos” ser professores... 

No dia, em que presentes a nossa juventude, sonhávamos. 

Acreditávamos 

 

Por que desistimos? 

Por que não lutamos? 

Quem roubou nossa utopia? 

Quem nos furtou a “Vida” a ser vivida? 

 

O primeiro passo rumo a uma nova Educação é o resgate daquilo  

Que um dia sonhamos... 

Que um dia nos trouxe à Educação... 

Nos fez acreditar que era nossa Utopia... 

 

O convite que faço é juntos resgatarmos nossos sonhos 

Escaparmos da tirania dos “vestibulares” apresentados como fim último do processo 
educativo 

Escaparmos dos políticos que nunca sonharam educação... 

Acordarmos para nossos velhos sonhos guardados “no mais dentro”... 
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Este texto poético ressalta como os educadores mudam no decorrer de sua 

carreira, como as escolas dão importância para o vestibular como mencionei 

anteriormente. Hoje tenho a visão de querer mudar o Mundo, será que serei no 

futuro mais uma educadora que desiste dos seus ideais, que esquece qual é o 

seu papel na escola? Ou pior ainda, será que vou me transformar em uma 

gestora que não se importa com seus alunos e colaboradores? Tenho certeza que 

não, acredito que todos estão aqui por alguma razão ou, missão para os mais 

religiosos.  Sei que estou aqui para fazer a diferença e não para ser mais uma no 

meio de bilhões, este é meu horizonte. 

O problema das escolas hoje em dia, é que elas acabam com os sonhos 

das recém-formadas pedagogas, chegamos às escolas com sede de mudar, 

olhamos tudo ao nosso redor e começamos a pensar em tudo que precisa ser 

melhorado e como poderíamos fazer isso facilmente com a ajuda da comunidade, 

colaboradores, alunos e seus familiares, mas logo vem uma diretora, 

coordenadora e até mesmo uma professora e cortam nossas asinhas, dizem que 

isso só nos filmes ou em escolas particulares. Não quero acreditar que sempre 

será assim, que todas as pessoas que tem vontade de mudar são podadas, assim 

como os alunos são podados a pensar e a serem críticos, saem todos preparados 

apenas para o vestibular, não são preparados para serem criaturas pensantes e 

críticas isto é, cidadãos. 

 

2. O problema/ Indagação  

 

Esta monografia irá abordar o porquê temos que valorizar o processo de 

ensino aprendizagem da cidadania, gerir a escola baseada em seus princípios e 

nos princípios da Gestão Democrática, incentivando a sua prática. 

A indagação que me mobiliza, é como gerir uma escola voltada para a 

cidadania. 
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3. Justificativa / Pressupostos  

 

Uma escola não pode se transformar em escrava do que a nossa 

sociedade capitalista, define como habilidades e competências que nossas 

crianças e adolescentes devem ter para se projetarem no mundo do trabalho. Ela 

não deve ser gerida por uma pessoa que acredita que a escola só serve para 

ensinar os alunos os conteúdos que são “pedidos” no vestibular. A escola precisa 

acima de tudo, ensinar seus alunos a serem bons cidadãos, ou seja, a gestão da 

escola deve ser voltada para a cidadania e não apenas para a prova do 

vestibular. 

 

...a educação não deve qualificar para o 
mercado, mas para a vida... (MÉSZÁROS, 
2008, p. 9) 

 

A maioria das escolas tradicionais não dá o mesmo valor para o ensino da 

cidadania como dá para o ensino da matemática ou da química, mas eu me 

pergunto, do que adianta ter um aluno que sabe todas as regras e fórmulas da 

matemática, mas na hora que sai para o intervalo, come seu lanche e joga todas 

as embalagens no chão sendo que o lixo está há dois passos dele? Ou um aluno 

que é incapaz de ajudar um deficiente visual atravessar a rua, mas sabe tudo 

sobre Geografia? Que tipo de cidadão estas escolas estão formando? 

O objetivo da maioria das escolas hoje é colocar os seus alunos em 

grandes faculdades, se puderam colocá-los nas primeiras colocações das listas, 

será melhor ainda, aparecerão em jornais, outdoors, revistas e outros tipos de 

mídia. Será que estes alunos conhecem seus direitos e deveres como cidadãos? 

Ou será que eles sabem apenas o que a escola julga importante para eles? 
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A educação, que poderia ser uma alavanca 
essencial para a mudança, tornou-se instrumento 
daqueles estigmas da sociedade capitalista: 
“fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à maquinaria produtiva em expansão 
do sistema capitalista, mas também gerar e 
transmitir um quadro de valores que legitima os 
interesses dominantes”. (MÉSZÁROS, 2008, p. 
15) 

 

Em uma época em que cada vez mais o ser humano está mais 

individualista e competitivo, precisamos nos voltar para a gestão da escola e fazer 

forças para que o ensino aprendizagem da cidadania passe a ter a mesma 

importância que as outras matérias que formam o currículo escolar. Incentivar a 

cooperação e construir com os alunos a articulação entre conhecimentos e vida, 

pois não basta apenas conteúdo para serem bons profissionais, mas  sim 

princípios, educação e ética. 

 

4. Objetivos  

 

Com este trabalho tenho em vista: 

 

- Contribuir para a explicitação da relação entre o processo de ensino 

aprendizagem da cidadania e a gestão democrática. 

- Construir um projeto de intervenção na forma de uma assessoria que atue 

junto ao gestor e professores em busca de uma escola democrática-cidadã. 

 

A finalidade última desta investigação será caminhar na direção de 

modificar o futuro de nosso país investindo em uma educação de sujeitos 

cidadãos. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1. Geral: Visão de Homem, Educação, Sociedade, Gest ão e Mundo.  

 

A partir do momento em que somos gerados no ventre de nossas mães, 

começamos a nos desenvolver e aprender. Só paramos de aprender – se é que 

paramos – quando chegamos ao fim de nossas vidas aqui na Terra. 

 Na comunidade primitiva, a educação das crianças não era confiada a 

ninguém em especial, e sim à vigilância difusa do ambiente. A criança assimilava 

pouco a pouco os padrões reverenciados pela comunidade. A convivência com os 

adultos a introduzia nas crenças e nas práticas que o seu grupo social exercia e 

acreditava. O ensino era para a vida e por meio da vida (PONCE, 2003. p. 19). 

Por exemplo: para aprender a manejar o arco, a criança caçava ao invés de só 

aprender na teoria, ela aprendia na prática.  

 Os indivíduos eram livres, com direitos iguais, formavam um conselho 

integrado por todos os adultos, homens e mulheres da comunidade. Tudo o que 

era produzido, era repartido igualmente entre todos. Como eles obtiam 

instrumentos de trabalho capazes apenas de produzir o que eles consumiam 

diariamente, a acumulação de bens não existia, conseqüentemente o lucro 

também não existia. As terras eram de todos, não havia cercas ou demarcações. 

 Com o tempo eles perceberam que dividindo as tarefas entre a 

comunidade, elas eram realizadas com maior facilidade. Foi assim, que começou 

a divisão de atividades para homens, mulheres e crianças, mas mesmo com esta 

divisão, as relações sociais tendiam à igualdade. 

 Dividem-se as tarefas para poder-se produzir mais e trocar mercadorias. 

Começa-se a acumular riquezas e desta forma a desigualdade entre os povos 

começa a aparecer. Iniciam-se guerras para a conquista de terras e mercadorias. 

Os integrantes dos que perdiam a guerra, eram mortos para que a tribo não 

precisasse alimentá-los, pois não tinham como produzir alimento para todos e os 

que não eram mortos, viravam escravos da comunidade que ganhou a guerra. 

Assim a humanidade foi construindo sistemas de produção que passam pelo 
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Feudalismo até chegar à Revolução Industrial em suas várias etapas e ao 

Capitalismo Global de nossos dias. 

Escrevi sobre os hábitos e a educação primitiva para poder mostrar a 

minha visão de educação, economia e sociedade, inspirada em Aníbal Ponce 

(2003) que resgata com acuidade este percurso humano. 

Analisando os hábitos do dia-a-dia dos homens primitivos, percebemos que 

todos tinham o mesmo valor, não importava idade ou sexo, todos dividiam tudo o 

que era produzido, desta forma, não existia desigualdade, lucro, preconceito e 

muito menos seres humanos individualistas e competitivos. Muito diferente de 

nosso Mundo atual, onde o preconceito existe em cada esquina que andamos, a 

desigualdade pode ser observada em quase todos os semáforos que passamos, 

cada ser humano tem um valor diferente do outro - mulheres, negros, idosos, 

homossexuais e deficientes são vistos ainda com preconceito em muitos lugares 

do Mundo. O individualismo e a competitividade ganham cada vez mais espaço, 

principalmente quando estão ligados diretamente ao lucro pelo lucro numa bolha 

financeira que estourada, gera as constantes crises do capitalismo. 

 Não que eu acredite que a humanidade deveria estagnar neste momento e 

não evoluir mais, muito pelo contrário. A evolução é importantíssima e precisa 

sempre ocorrer. O que eu gostaria que tivesse acontecido seria a preservação 

dos valores humanos de uma vida em comunidade, que todos tivessem 

assegurado seus direitos iguais uns para os outros e que trabalhassem unidos em 

benefícios de todos e para todos. É esta utopia que me move. 

 

 ... O mundo não é. O mundo está sendo. (...) 
Não sou apenas objeto da História, mas seu 
sujeito igualmente. (...) caminho para a inserção, 
que implica decisão, escolha, intervenção na 
realidade... (FREIRE, 2001 – Vide site 
Wikipédia) 

 

Esta citação mostra como somos capazes de trilhar a nossa história. Não 

somos apenas expectadores do que ocorre a nossa volta, e sim, agentes de 

transformação. Apenas nós podemos tomar decisões, fazer escolhas e intervir em 
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nossa realidade e se não o fizermos alguém fará em nosso lugar, desta forma, 

corremos o risco de nos transformamos em objeto da História. 

A sociedade e o mundo já passaram por grandes mudanças, primeiro a 

terra deixa de ser um bem da humanidade e passa a ser propriedade privada, 

com isso surge a Sociedade de Classes e com ela vem a luta de classes. Passam 

a ocorrer revoltas, o modo de produção se transforma, os meios de produção 

concentram-se em poucas mãos e se no início, os homens só conseguiam 

produzir o que eles necessitavam no dia-a-dia, passa-se a contar com uma 

tecnologia tão sofisticada que enormes máquinas que produzem muito mais que 

os homens em muito menos tempo, ou seja, substituísse a mão-de-obra humana, 

gerando demissões e desemprego. Obviamente que este processo todo de 

transformação ocorreu em centenas de anos. A sociedade se modificou e se 

modifica ao longo da história e sempre estará em processo de adaptações e 

mudanças. 

Hoje vivemos em uma sociedade capitalista, com um desenvolvimento 

tecnológico ainda maior e globalizado. O homem foi substituído não apenas nas 

indústrias, mas sim em todos os lugares em que foi possível. Ao ligarmos para o 

serviço de informações do nosso banco, por exemplo, falamos com um 

computador 99% do tempo e somos transferidos para um humano apenas quando 

o computador com toda a complexidade dele e de suas programações, não pôde 

resolver o nosso problema. Com a globalização, o homem se isola cada vez mais 

atrás de máquinas, não escreve cartas e sim e-mails, não liga para dar parabéns 

pelo aniversário, manda uma mensagem pelo celular. Assim, as pessoas estão 

cada vez mais distantes. 

Nossa sociedade está cada vez mais individualista e egoísta. Os homens 

de hoje, em sua grande maioria, só se preocupa com os “próprios umbigos” e com 

as sua autopromoção e como chegou a este ponto? Temos que considerar que 

estes valores foram transmitidos como o “certo” para os adultos de hoje, na época 

em que eles eram pequenos e até hoje, ainda, são passados. Tenho a sensação 

de que os valores morais foram esvaziados e perderam importância.  Quem 

nunca ouviu alguém dizer: “meu filho vai seguir uma carreira que dê dinheiro”. 
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Desta forma o homem torna-se para a sociedade, segundo a educação que 

recebe uma recompensa ou um castigo, ele se torna um bom ou mau cidadão. 

 O homem é um ser inacabado, incompleto, não consegue sobreviver 

sozinho por um longo tempo de sua vida. Diferentemente de todos os outros 

animais que logo após os primeiros dias de suas vidas são “abandonados” por 

suas mães, o homem não se desenvolve sozinho. Desde o seu nascimento ele 

precisa ser estimulado e auxiliado por outro ser humano. Outro aspecto que 

diferencia o homem é o fato de que só ele é capaz de pensar e não age apenas 

pelo instinto.  É também o único animal que trabalha para obter lucro e riqueza, os 

animais irracionais só fazem o que é necessário para sua sobrevivência “agora”, 

não se preocupam com o futuro, ou se deixarão algum tipo de herança a seus 

herdeiros.  

 Mesmo o homem sendo um ser inacabado ele é o único que pode evoluir 

intelectualmente de acordo com sua vontade, não é como os animais que só 

evoluem geneticamente. Esta evolução ocorre com a educação que lhe é 

fornecida desde o momento de seu nascimento depois, quando o homem tem 

condições de buscar a sua própria educação, ele passa a ser o seu próprio 

agente de transformação. 

 A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação 

para a vida, é a própria vida (John Dewey). Minha concepção de educação vai de 

encontro com a frase acima de Dewey. Educação não é apenas sentar-se em 

uma mesa virada para o quadro negro e absorver tudo o que o professor passa a 

seus alunos, a educação está em cada momento de nossas vidas, é cada 

descoberta nova, cada frustração reelaborada na busca de novos sentidos para 

os acontecimentos. Educação não se compra, se conquista ao longo do tempo. 

Nenhum sujeito só aprende ou só ensina durante sua vida.   
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Educação engloba ensinar e aprender. É um 
fenômeno visto em qualquer sociedade, 
responsável pela sua manutenção e perpetuação 
a partir da passagem, às gerações que se 
seguem, dos meios culturais necessários à 
convivência de um membro na sua sociedade. 
Nos mais variados espaços de convívio social 
ela está presente. Nesse sentido, educação 
coincide com os conceitos de socialização e 
endoculturação. A prática educativa formal – 
observada em instituições específicas – se dá de 
forma intencional e com objetivos determinados, 
como no caso das escolas. (Vide site 
Wikipédia) 

 

Como foi dito na definição, “...a educação é um fenômeno visto em 

qualquer sociedade, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da 

passagem, às gerações que se seguem...” ,  ou seja, o educando  é educado 

principalmente por suas gerações passadas – pais, avôs, tios, irmãos, etc. – desta 

forma eles assimilam e incorporam muito do comportamento destes ancestrais e 

das pessoas com quem convivem, por isso é importante que todos saibam que 

mesmo que não exista intenção, podemos estar ensinando o outro e aprendendo 

com o outro. Muitas vezes conceitos equivocados são passados nestes 

momentos e a frase popular: faça o que eu digo não faça o que eu faço, cai como 

uma luva. Educação é: 

 

A ação exercida pelas gerações mais antigas 
sobre os que ainda não estão prontos para a 
vida social. Seu objetivo é despertar e 
desenvolver na criança os estados físicos, 
intelectuais e morais exigidos dela pela 
sociedade, de modo geral, e pelo meio ao qual 
está especialmente destinada. (DURKHEIM, 
1992 – Vide site Wikipédia) 

 

As palavras de Durkheim apontam para a importância da educação formal 

que tem na escola sua principal   

Para mudarmos esta triste realidade em que vivemos, a escola pode e 

deve fazer tudo que está o seu alcance, começando por sua gestão. A escola 
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deve ter uma gestão democrática1 e participativa, desta forma os alunos 

aprenderão desde pequenos que tem voz de poder, que podem lutar por seus 

ideais e que tem direitos e deveres para com a sociedade.   

 

Aprendi desde criança 

Que é melhor me calar 

E dançar conforme a dança 

Do que jamais ousar 

Mas às vezes pressinto que não me enquadro na 
lei 

                            (Antônio Cícero – Alma Caiada) 

 

O poema anterior se refere à educação de nossas crianças, podemos 

aplicá-lo a algumas escolas e pais, que educam nossas crianças para que elas 

apenas aceitem a realidade já existente e que não façam nada para mudá-la, que 

apenas “dancem conforme a dança”. 

A gestão da escola precisa abolir este tipo de educação onde os alunos 

não são educados para serem seres pensantes e sim seres que apenas “dançam” 

conforme o pré-estabelecido. Para isso a gestão precisa ser transparente, 

descentralizada e ter a participação de toda comunidade escolar – alunos, 

professores, demais dirigentes, pais, funcionários e a comunidade de entorno. 

Com a comunidade participando ativamente, o direito de todos sempre 

acontecerá. Todos poderão dar a sua opinião e visão para os possíveis 

problemas que a escola possa vir a ter. A gestão democrática é muito importante, 

ela leva os alunos à prática do que está na teoria. Nosso país deveria ser um país 

onde todos têm direitos e deveres, onde a nossa opinião não é reprimida e onde 

todos trabalham juntos por um país melhor. 

 

 
                                                           
1 A Gestão Democrática  é uma forma de gerir uma instituição, de maneira que possibilite 
a participação, transparência e democracia. 
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2. Específica: subsídios para tratar o tema/problem a 

 

2.1 Cidadania 

Gostaria em primeiro lugar de descrever o conceito e origem da palavra 

“Cidadania”, segundo algumas perspectivas. 

 

Cidadania - qualidade ou estado de cidadão. 
(Novo Dicionário Aurélio, 1986, p. 403) 

 

A cidadania está relacionada ao surgimento da 
vida na cidade, à capacidade de os homens 
exercerem direitos e deveres de cidadão. Na 
atuação de cada individuo há uma esfera privada 
(particular) e uma pública (tudo que é comum a 
todos os cidadãos). (COVRE, 1995, p.16) 

 

Ora, cidadania enfaixa uma série de direitos, 
deveres e atitudes relativos ao cidadão, aquele 
indivíduo que estabeleceu um contrato com seus 
iguais para a utilização de serviços em troca de 
pagamento e de sua participação, ativa ou 
passiva, na administração comum. Por essa 
definição, se vê que cidadania pressupõe, sim, o 
pagamento de impostos, mas também a 
fiscalização de sua aplicação; o direito a 
condições básicas de existência 
acompanhamento da obrigação de zelar pelo 
bem comum (PINSKY, p. 18,) 

 

A cidadania expressa um conjunto de direitos 
que dá à pessoa a possibilidade de participar 
ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou 
excluído da vida social e da tomada de decisões, 
ficando numa posição de inferioridade dentro do 
grupo social. (DALLARI, 1998, p. 14) 
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Como podemos perceber cidadania só ocorre onde existam sujeitos, ou 

seja, numa sociedade, seja ela grande ou pequena, pois esta se constitui a partir 

das relações entre os socii (companheiros).  

A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade, 

ela é atribuída a pólis grega como podemos notar na citação abaixo:  

 

A pólis grega era composta de homens livres, 
com participação política continua numa 
democracia direta, em que o conjunto de suas 
vidas em coletivo era debatido em função de 
direitos e deveres. (COVRE, 1995, p. 16) 

 

A democracia grega era restrita, pois incluía apenas os homens livres, 

deixando de fora estrangeiros, mulheres, escravos e crianças. Embora fossem 

escravistas, as sociedades gregas e romanas realizaram em suas cidades o 

exercício da cidadania para uma parcela da população. Quando a sociedade 

feudal surge, os direitos e deveres ficam restritos à desigualdade reinante em que 

clero e nobreza apenas, tinham privilégios. Com a ascensão da burguesia em luta 

contra o feudalismo, é que se retoma pouco a pouco o exercício da cidadania. Na 

Revolução Francesa como lema: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, surge o 

Estado de Direito2, que estabelece direitos iguais a todos perante a lei pela 

primeira vez na história, embora apenas, na dimensão jurídica da igualdade 

conforme confirma MÉSZÁROS: 

 

Se no pré-capitalismo a desigualdade era 
explicita e assumida como tal, no capitalismo – a 
sociedade mais desigual de toda a história -, para 
que se aceite que “todos são iguais diante da lei”, 
se faz necessário um sistema ideológico que 
proclame e inculque cotidianamente esses 
valores na mente das pessoas. (MÉSZÁROS, 
2008, p. 16) 

                                                           
2 Estado de Direito  é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir 
o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica 
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No Brasil, mesmo com a independência e libertação dos escravos, os 

negros e brancos pobres, tinham pouquíssimos direitos e continuavam em 

condições semi-escravistas. A industrialização, atrasada, não encontrou espaço 

no mercado mundial, deixando-se ser explorada pelas multinacionais, tornando-se 

dependente da tecnologia estrangeira. Movimentos operários foram 

desmobilizados e algumas das suas reivindicações foram atendidas, mas não 

todas. Uma das reivindicações atendidas foram as Leis Trabalhistas e a formação 

de sindicatos que eram ligados ao Estado. 

Em nosso país, ainda estamos construindo a cidadania, muito temos que 

evoluir. Ainda predomina uma visão reducionista da cidadania (exercemos coisas 

que nos são impostas, como votar, por exemplo), encontramos barreiras culturais 

e históricas para o desenvolvimento anterior de uma cidadania brasileira. 

Fazemos parte de uma nação acostumada a “apanhar” calada, a achar normal as 

injustiças, a termos o nosso famoso jeito brasileiro de resolver tudo, a não 

levarmos a sério à política e a economia, a acreditarmos que direitos são 

privilégios de poucos e exigi-los é vergonhoso. 

Os direitos que temos não nos foram dados, mas conquistados. Nosso 

povo compreende os direitos como uma concessão, um favor dos superiores para 

seus inferiores. A cidadania não é dada, ela é construída e conquistada a partir da 

capacidade de organização, participação e intervenção social. É necessário que o 

cidadão participe, seja ativo, faça valer os seus direitos.  Se ele não se apropriar 

desses direitos fazendo-o valer, estes ficarão apenas no papel como muitos 

direitos que já temos e a própria legislação continuará desconhecida. 

Construir cidadania é também construir novas relações e consciências, não 

se aprende cidadania com livros, mas com a convivência, na vida pública e social. 

É no convívio do dia-a-dia que exercitamos a nossa cidadania, através das 

relações que estabelecemos com os outros.  

Precisamos ter claro que a cidadania precisa ser exercida por todos e em 

todos os dias, nós não construímos a cidadania em um dia e no dia seguinte ela 

continua lá, é preciso procurar sempre novos desafios e, a cada desafio vencido, 

precisamos continuar em busca de novas conquistas e assim a nossa cidadania 

sempre se aprimorará em prol do bem comum. 
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2.2 Gestão Democrática 

 Para modificarmos esta triste realidade, temos muito trabalho a fazer e a 

escola tem uma grande responsabilidade, a de educar com e para a cidadania os 

seus alunos desde os primeiros passos até sua inserção nas faculdades, que 

devem continuar este processo considerando a responsabilidade do exercício de 

uma profissão e da vida comum. 

 Devemos começar então, pela gestão de nossas escolas, criarmos escolas 

com Gestões Democráticas, participativas e cidadãs. Uma gestão democrática 

participativa é norteada por alguns princípios: Descentralização , Participação  e 

Transparência . 

Descentralização:  as ações da escola devem ser elaboradas e executadas de 

forma não hierarquizada, todos têm direito de palpitar nas ações que ocorrem na 

escola seja ele o cozinheiro, professor, coordenador e todos os dirigentes. 

Ninguém mais que os alunos, professores e funcionários sabem como 

funciona a escola, da hora em que as portas são abertas até a hora em que as 

aulas acabam e suas portas são fechadas. Então, por que não incluí-los nas 

decisões e ações como pessoas a quem interessa zelar pelo bem comum? Pela 

vida compartilhada? 

 

A escola está associada historicamente à 
construção de Estados democráticos, à 
libertação do homem pelo saber e pela razão, à 
valorização do pensamento e da expressão, do 
debate contraditório, do respeito ao método e aos 
fatos, da assimilação do patrimônio cultural. 
(PERRENOUD, 2005, p. 29) 

 

Participação:  todos devem participar do cotidiano da escola e da construção e 

planejamento do Projeto Político Pedagógico (PPP) – professores, funcionários, 

alunos, comunidade de entorno, diretores, coordenadores, pais ou responsáveis.  
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Planejar, em sentido amplo, é um processo que 
visa a dar respostas a um problema, através do 
estabelecimento de fins e meios que apontem 
para a sua superação, para atingir objetivos 
antes previstos, pensando e prevendo 
necessariamente o futuro, mas sem 
desconsiderar as condições do presente e as 
experiências do passado, levando-se em conta 
os contextos e os pressupostos filosófico, 
cultural, econômico e político de quem planeja e 
de com quem se planeja. (PADILHA, 2001) 

 

A escola precisa da participação da comunidade precisa romper seus 

muros. Todos trabalhando e planejando juntos, fazem uma escola melhor, cada 

membro da comunidade escolar tem uma visão diferente do que é uma educação 

de qualidade. Participando das decisões e do dia-a-dia da escola todos tendem a 

ganhar e jamais perder. Padilha afirma que, pensar o planejamento educacional 

e, em particular, o planejamento visando ao projeto político-pedagógico da escola 

é, essencialmente, exercitar nossa capacidade de tomar decisões coletivamente. 

(PADILHA, 2001) 

 

Se o estabelecimento escolar torna-se uma 
comunidade democrática, isso exige de todos os 
atores uma presença e uma participação mais 
sustentada. Não é mais possível para um 
professor chegar, “dar suas aulas”, ignorando o 
restante da vida escola. (PERRENOUD, 2005, 
p. 41) 

 

Transparência:  qualquer decisão e/ou ação realizada na escola deve ser de 

conhecimento de todos, mas antes disso, eles devem participar destas ações 

conforme mencionado nos tópicos anteriores. 

Só estes três princípios não bastam para uma gestão ser democrática, é 

preciso de outros componentes básicos que os concretizem: 

- Ter um Conselho Escolar (CE), o CE é um colegiado cujos membros são todos 

componentes da comunidade escolar com a função de gerir coletivamente a 

escola. Com suporte na LDB,  lei nº 9394/96 no Artigo 14 , que trata dos 
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princípios da Gestão Democrática no inciso II – participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, esses conselhos devem 

ser implementados para se ter uma gestão democrática 

- Construir um PPP que condiz com a gestão, ou seja, um PPP construído de 

maneira coletiva e participativa, assim como o Conselho Escolar, o PPP também 

tem leis para assegurá-lo. Na LDB, o Artigo 12 dispõe : Os estabelecimentos de 

ensino (..) terão incumbência de: (Inciso I:) elaborar e executar sua proposta 

pedagógica. Também no Artigo 13  das incumbências dos docentes, o Inciso I lê: 

participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; e 

o Inciso II lê: elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 

- A gestão precisa divulgar com transparência sua prestação de contas, definir o 

uso e possibilitar a fiscalização da verba escolar, pela comunidade; avaliar 

institucionalmente a escola, com a participação de estudantes, equipe técnica, 

professores e dirigentes. 

Se uma escola seguir estes passos, acredito que ela estará no meio do 

caminho para uma educação democrática, participativa e cidadã. O que defendo 

com meu trabalho de conclusão de curso, é o Resgate da Cidadania por meio da 

Gestão Democrática e, quando falo sobre o resgate da cidadania, não falo apenas 

em obrigar o ensino da Cidadania nas escolas, já que isso não se ensina apenas 

dentro das salas de aula, vive-se à cidadania desde os primeiros momentos de 

nossas vidas. Só seremos bons cidadãos, se as pessoas com quem convivemos, 

forem cidadãos, afinal, incorporamos o comportamento de nossos pais, familiares 

e as pessoas que fazem parte do nosso meio social, como os professores, 

gestores e . 

 Nossos familiares são grandes inspiradores de quem nós nos tornaremos, 

nós nos baseamos em suas atitudes, no que eles nos dizem ser “certo” e ser 

“errado”, e criamos a nossa identidade pouco a pouco. É neste momento que 

muitos adultos passam os valores, de individualismo, competitividade e 

principalmente o preconceito. Nenhum bebê nasce com preconceito contra 

negros, brancos, muçulmanos, homossexuais, pobres, nordestinos, cariocas, 
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paulistas e tantos outros preconceitos. Aliás, tudo que existe no mundo, é visto 

por alguém com preconceito, até um pobre cachorro sofre com o preconceito. 

 Os pais precisam cultivar uma boa educação para seus filhos e muitas 

vezes acabam passando valores e conceitos “errados” a eles. Quantas crianças 

não foram traumatizadas por seus pais ou adultos com a lenda do Palhaço que 

tira órgãos? Eu sou uma delas! Ao tentarem nos proteger de adultos que 

distribuíam balas envenenadas, transformaram todos os palhaços em monstros. 

Até hoje eu tenho medo de palhaços e sei que não são todos que fazem este tipo 

de coisa, mas o fato é que fui traumatizada. Esta educação se é que podemos 

chamá-la de educação, só nos forma para o medo e nos traumatiza. 

 

Se, ao pensarmos o futuro de nossos filhos, só o 
fazemos em termos de sucesso financeiro e de 
status social, então realmente o melhor é não 
insistir sobre o que é certo ou errado, sobre 
honestidade, sobre ser produtivo, sobre dar um 
pouco de contribuição pessoal para a melhoria 
do nosso povo. (ZAGURY, 2008, p. 164) 

 

 Numa época em que pais e mães são obrigados há trabalhar o dia inteiro 

para fazer face à reprodução material do mundo moderno, seus filhos passam o 

dia todo na escola. Muitos deles acreditam não serem capazes de educar seus 

filhos de forma satisfatória. Assim, transferem para a escola as suas 

responsabilidades de ensino familiar como: hábitos alimentares e de higiene, 

ensinamentos éticos e morais.  

 

...Se as crianças não têm recebido da família a 
educação que deveriam, isso se deve ao fato de 
que os pais também têm adotado, no convívio 
com os filhos, uma postura de deserção do seu 
papel. Eles têm preferido ser “amigos” dos seus 
filhos a ser pai e mãe... (SAYÃO, 2007, p. 28) 

 

A escola por sua vez não está preparada para assumir essa 

responsabilidade. O papel da família acaba se resumindo apenas o brincar e ao 
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deixar que seus filhos façam o que quiserem, nos poucos momentos em que pais 

e filhos passam juntos. Desta forma os pais acreditam se redimir por não 

poderem passar mais tempo com seus filhos e tiram de seus peitos o sentimento 

de culpa. E é exatamente nesta hora que os pais estão formando, sem perceber, 

filhos mimados, egocêntricos e individualistas. São estes filhos que se tornam os 

adultos que mencionei no começo deste trabalho. Filhos que ao crescerem, não 

darão o menor valor aos seus pais e filhos, pois estarão muito preocupados 

pensando no “próprio umbigo”, no sucesso e status econômico e social. 

 

2.3 O papel da família: 

Quais são os deveres dos familiares na educação de suas crianças? 

Os familiares têm como dever acompanhar toda a rotina escolar de suas 

crianças, participando de reuniões entre professores, coordenadores e diretores. 

Só assim eles saberão o que está ocorrendo no dia-a-dia das escolas e terão 

condições de melhorar o ensino propiciado a suas crianças, opinando sobre a 

grade curricular e ajudando a criar campanhas anuais. Desta forma, também 

ajudarão no desenvolvimento de suas crianças. 

Em alguns locais do Brasil e no mundo a fora, alguns familiares se tornam 

“vigilantes” do dinheiro gasto pela escola. No caso da particular, eles administram 

o que será feito com o dinheiro extra, muitas vezes a escola abre este espaço 

para os familiares e alunos decidirem, desta forma os pais percebem que estão 

de fato investindo na educação de seus filhos e interferindo no que acham 

necessário. Já na escola pública onde os pais não aplicam de fato um dinheiro, 

eles fiscalizam como o dinheiro do governo é aplicado, alguns governos como o 

de Tocantins implementaram um sistema onde os pais se tornam tesoureiros da 

escola. Com este sistema a escola passa a economizar em tudo o que pode para 

pegar o dinheiro que sobra e investir na educação de seus filhos,  construindo 

áreas de laser, equipando salas com televisões e computadores. 

É importante também, que a família ajude com as lições e trabalhos 

escolares, este momento passa segurança às crianças e mostra um espírito de 

união, onde todos se ajudam. O adulto ao se mostrar disponível, proporciona um 
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ambiente favorável aos estudos de suas crianças. Quando a família sabe o que o 

aluno está aprendendo, ela pode transformar momentos do dia-a-dia em 

aprendizagem. Por exemplo: levar as crianças pequenas ao zoológico fará com 

que ela coloque em prática o que aprendeu na escola sobre mamífero, anfíbio e 

réptil, este exercício é muito importante, pois a criança percebe que o que ela 

está aprendendo é importante e servirá para a vida toda dela. Desta forma muitos 

passeios nos finais de semana, passam a ser divertidos e instrutivos. 

Mas o dever mais importante da família é o de transmitir valores às crianças, 

ensinar o que é certo e errado. As crianças de hoje serão o nosso futuro e 

depende de nós criarmos futuros cidadãos ou criarmos marginais.  

 

2.4 O papel dos professores: 

O professor é o agente de transformação. Ele é o responsável pela 

transferência e ensinamento dos conteúdos que o Ministério da Educação julga 

necessário para serem absorvidos pelos alunos. Ele é o exemplo para os alunos 

mais novos, se torna um herói e símbolo para eles. Já para os alunos mais 

velhos, o professor acaba se tornando aquela pessoa que possui um grande 

conhecimento sobre uma determinada área – matemática, português, etc. – e 

nada mais.  

Isto ocorre porque os professores do Ensino Fundamental II e Médio não 

“cuidam” de seus alunos como os professores da Educação Infantil, acreditam 

que eles já têm idade suficiente para se virarem e não precisam mais de uma 

“tia”. Muitos professores entram na sala de aula dão o conteúdo do dia e vão 

embora, não se preocupam se o aluno está ou não aprendendo e se ele está com 

problemas, muitas vezes mal sabem o nome de todos que estão na sala de aula. 

O papel do professor não é apenas ensinar a sua matéria e se retirar da sala, 

o papel dele é transformar seus alunos em seres críticos, que cresçam lutando 

pelos seus direitos, que saibam dar opiniões e batalharem pelos seus objetivos e 

não apenas transferir conteúdos. 
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Ele deve promover um clima de amizade entre seus alunos e não apenas ser 

mais um professor, deve se preocupar com o aluno com toda responsabilidade e 

deve fazer o possível para que ele se desenvolva e se torne um grande ser 

humano. 

O professor precisa levar para dentro da sala de aula temas atuais, que 

possam ser ligados a sua matéria e que este tema, se transforme em um debate 

na sala de aula, onde todos podem opinar e trocar idéias, desta forma o exercício 

da democracia está sendo instaurando na sala de aula, os alunos aprendem a 

escutar a opinião de seus colegas mesmo que não concordem e aprendem 

também que muitas vezes as duas opiniões diferentes podem ser consideradas, 

pois consideram perspectivas diferentes. A melhor forma de aprender é esta, 

fazendo os alunos pensarem e exporem suas idéias para os outros. 

Em relação à cidadania, o papel do professor é de instigar os alunos para 

questões como: direitos e deveres, ética, atitudes, valores e formas de participar 

dos problemas da comunidade. Após este estudo, o professor deve sugerir que 

os alunos coloquem estas atitudes em prática. Os alunos devem ser estimulados 

a saírem a campo para coletarem dados e depois criarem campanhas de 

cidadania ligas a estas atitudes. 

 

2.5 O papel da comunidade:  

A sociedade por sua vez também pode ajudar a construir uma escola 

democrática-cidadã e participativa. Podem ajudar com trabalhos voluntários 

dando exemplo deste tipo de trabalho aos alunos. Muitos projetos já existem 

como o Projeto Amigos da Escola3, estes projetos incentivam a comunidade de 

entorno a ajudarem a escola com pequenas atividades como: pintar as salas, 

                                                           
3 Amigos da Escola  é um projeto criado pela Rede Globo que tem o objetivo de 
contribuir com o fortalecimento da escola pública de educação básica por meio do 
trabalho voluntário e da ação solidária 
O projeto incentiva a participação de voluntários (inclusive alunos, professores, diretores 
e funcionários) no desenvolvimento de ações educacionais - complementares - e de 
cidadania em benefício dos alunos, da própria escola e seus profissionais e da 
comunidade. (vide site) 
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consertar móveis, dar aulas e oficinas nos finais de semana, reforço escolar entre 

outros. 

A comunidade também tem um papel importante no que diz respeito ao 

cultivo de valores que desenvolvam a cidadania. Não adianta nada a escola 

investir numa formação voltada para a aprendizagem de direitos e deveres e a 

vida social além de seus muros, não incentivar a sua prática. A comunidade 

precisa trabalhar junto com a escola para que o aprendizado de nossas crianças 

seja completo. A escola sozinha não faz milagres até porque depois que os 

alunos saem das escolas eles continuam aprendendo fora dela nas relações 

sociais e se os membros da sociedade não dão o exemplo concreto em suas 

condutas, como os valores de respeito, justiça, solidariedade, serão enfatizados? 

 

2.6 O papel da escola: 

Qual é o papel da escola? 

A escola deve assumir o papel de formadora da sociedade, da cidadania mais 

responsável, exercida na diversidade, na pluralidade e na solidariedade. Ela deve 

oferecer um bom aprendizado formal, mas também deve estar preocupada com a 

educação para vida, a fim de intervir e melhorar as condições sociais, transmitir 

para os alunos uma boa educação, auxiliar na construção de seus valores e 

ensinar os conteúdos propostos pelo Ministério da Educação, mas sem esquecer 

em momento algum que estes conteúdos precisam estar ligados um ao outro e 

não apenas a uma única matéria. Cultivar, assim, a interdisciplinaridade. 

 Para tornar seus alunos bons cidadãos, a Escola precisa exercer uma série 

de práticas que os estimulem para esta prática: 

- Possibilitar que os alunos e pais participem da gestão escolar; 

- Criar uma gestão democrática e participativa; 

- Possibilitar que os alunos construam um grêmio estudantil para discutirem 

suas idéias e reivindicações; 
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- Abrir o espaço escolar para a comunidade de entorno, permitindo a 

utilização da quadra de esportes no final de semana, feiras e bazares 

organizados pela comunidade; 

- Possibilitar a construção de um colegiado, que cuidará para que a gestão 

escolar seja construída coletivamente; 

- Realizar Campanhas de Conscientização sobre drogas, doenças 

sexualmente transmissíveis, meio ambiente e outros assuntos de interesse 

comum da comunidade escolar. 

- Criar cursos livres para deixar os pais a par das matérias que seus filhos 

estão aprendendo. Desta forma os pais poderão ajudar seus filhos com as 

lições de casa; 

- Construir um Projeto Político Pedagógico (PPP) adequado, ou seja, que 

condiz com a realidade da escola e de seus educandos; 

- Transformar a escola em um espaço de mudança nas relações sociais e, 

- Possibilitar que todos saiam dela mais éticos, responsáveis, intelectuais e 

críticos. 

Se unirmos todos estes princípios e conseguirmos que eles sejam colocados 

em prática, tenho certeza de que nosso futuro será muito melhor do que nossa 

atualidade e teremos a sensação de parte do dever cumprido, afinal, o dever 

nunca acabará já que a cada geração nova, teremos os mesmos desafios a 

cumprir e desafios novos surgirão. 
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III. PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS 

 

Este é um trabalho de natureza teórico- prática. Além da pesquisa 

bibliográfica que compreendeu a leitura de alguns autores importantes cujos 

resultados foram apresentados ao longo deste trabalho, e da pesquisa da 

legislação correspondente, para aprofundar este estudo criei um questionário com 

perguntas abertas e fechadas para poder entender melhor como a Cidadania é 

vista e colocada em prática por um aluno, uma professora e uma diretora de uma 

escola pública. 

 Mesmo em caráter exploratório, por meio deste instrumento pude analisar 

o que estas três pessoas pensam e fazem como cidadãos, levantando 

informações fundamentais para construir a Assessoria a que me proponho como 

foi anunciado na Introdução.  

No próximo capítulo apresento os dados colhidos e faço uma análise de 

cada um dos três questionários respondidos. 

Antes, no entanto situarei os sujeitos e o contexto da Escola em que se fez 

o estudo. 

Os três sujeitos que responderam este questionário, estão vinculados a 

uma escola pública de Santana - SP. Não tive muito contato com o aluno, pois a 

professora preferiu escolher o aluno que iria responder o questionário. Segundo 

ela, ele era o melhor aluno para isso, mas eu não tive qualquer contato com ele. A 

professora e a diretora conversaram comigo e perguntaram sobre o meu trabalho 

de conclusão de curso. 

Elas relataram que na escola ainda há muito que fazer para a cidadania ser 

de fato exercida. Agora na época de eleições, a escola fará pela primeira vez uma 

eleição na escola como todos os alunos, desta forma as professoras começam a 

falar sobre política com seus alunos e desde pequenos eles aprendem a analisar 

os candidatos e votar na pessoa que eles acreditam ser a melhor e não apenas, 

votar por votar. 
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IV. DADOS DE CAMPO – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 

 

1. Apresentação dos Questionários respondidos 

 

- Professora 

Questionário sobre Cidadania  

Nome (Opcional): Daniele 

Idade: 26 anos 

Grau de Escolaridade: Superior Completo 

Profissão: Professora 

Estuda/estudou em escola pública ou particular? Púb lica  

 

1- O que é para você Cidadania? 

Cidadania são os direitos e deveres que a população tem. 

2- Você se considera um bom cidadão? Justifique. 

X Sim       � Não 

Procuro saber todos os meus direitos e deveres como cidadã do Estado de São 
Paulo e do Brasil. Sempre sigo a lei e sempre que possível oriento meus alunos e 
pessoas conhecidas para a importância de ser um bom cidadão, já que todos 
somos cidadãos, mas alguns são bons e outros não. 

3- O que é para você ser um bom cidadão? 

Cumprir a lei, conhecer meus direitos e lutar por eles, ajudar as pessoas que tem 
necessidade. Ensinar meus alunos o que é ser um bom cidadão.  

4 – Você conhece todos os seus direitos e deveres d e cidadão?  

� Sim       X Não 

5 - O que você faz quando vê algum cidadão furando fila, jogando lixo na 
rua, desrespeitando a lei? 

� Briga com a pessoa.  

X Às vezes brigo, às vezes não faço nada. 

� Não faz nada. 
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6 - Você cumpre e respeita a Lei? 

� Só quando acredito que a Lei seja justa. 

� Só se a polícia ou outra autoridade estiverem por perto. 

X Sim sempre cumpro a Lei. 

7 - Qual sua atitude diante de um ato que ofende os  direitos humanos? 

� Não faço nada. 

X Procuro uma pessoa que possa tomar as devidas providências. 

� Reajo na hora. 

8 – Quem você acredita ter contribuído mais para a sua educação: 

� Mãe e/ou pai. 

X Familiares no Geral. 

� Professoras/Professores. 

� Amigos. 

� Você mesmo. 

� Outros. 
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- Aluno  

Questionário sobre Cidadania  

Nome (Opcional): Luccas 

Idade: 8 

Grau de Escolaridade: Fundamental I Incompleto 

Profissão: estudante 

Estuda/estudou em escola pública ou particular? Púb lica  

 

1- O que é para você Cidadania? 

Cidadania é não sujar o planeta e respeitar os amigos. 

2- Você se considera um bom cidadão? Justifique. 

X Sim       � Não 

Não jogo lixo no chão, apago a luz quando não estou na sala, desligo a TV 
quando não estou usando e limpo o coco do meu cachorro na rua. 

3- O que é para você ser um bom cidadão? 

É fazer as coisas que eu faço. 

4 – Você conhece todos os seus direitos e deveres d e cidadão?  

X Sim      � Não 

5 - O que você faz quando vê algum cidadão furando fila, jogando lixo na 
rua, desrespeitando a lei? 

� Briga com a pessoa.  

X Às vezes brigo, às vezes não faço nada. 

� Não faz nada. 

6 - Você cumpre e respeita a Lei? 

� Só quando acredito que a Lei seja justa. 

� Só se a polícia ou outra autoridade estiverem por perto. 

X Sim sempre cumpro a Lei. 

7 - Qual sua atitude diante de um ato que ofende os  direitos humanos? 

� Não faço nada. 

X Procuro uma pessoa que possa tomar as devidas providências. 
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� Reajo na hora. 

8 – Quem você acredita ter contribuído mais para a sua educação: 

X Mãe e/ou pai. 

� Familiares no Geral. 

X Professoras/Professores. 

� Amigos. 

X Você mesmo. 

� Outros. 
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- Diretora 

Questionário sobre Cidadania  

Nome (Opcional): (Preferiu não colocar) 

Idade: 47 anos 

Grau de Escolaridade: Superior Completo 

Profissão: Pedagoga – Gestora Escolar 

Estuda/estudou em escola pública ou particular? Púb lica e Particular  

 

1- O que é para você Cidadania? 

Contribuir com a sociedade através de ações que possam melhorar a vida dos 
cidadãos. 

2- Você se considera um bom cidadão? Justifique. 

X Sim       � Não 

Procuro contribuir para o bem estar da comunidade, cumprindo com meus 
deveres de cidadão. Oriento minhas professoras a estimularem o debate em sala 
de aula sobre cidadania e sempre que posso passa em sala de aula para 
conversar com meus alunos. 

3- O que é para você ser um bom cidadão? 

Acima de  tudo respeito às pessoas. 

4 – Você conhece todos os seus direitos e deveres d e cidadão?  

X Sim      � Não 

5 - O que você faz quando vê algum cidadão furando fila, jogando lixo na 
rua, desrespeitando a lei? 

X Briga com a pessoa.  

� Às vezes brigo, às vezes não faço nada. 

� Não faz nada. 

6 - Você cumpre e respeita a Lei? 

� Só quando acredito que a Lei seja justa. 

� Só se a polícia ou outra autoridade estiverem por perto. 

X Sim sempre cumpro a Lei. 

7 - Qual sua atitude diante de um ato que ofende os  direitos humanos? 
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� Não faço nada. 

� Procuro uma pessoa que possa tomar as devidas providências. 

X Reajo na hora. 

8 – Quem você acredita ter contribuído mais para a sua educação: 

X Mãe e/ou pai. 

� Familiares no Geral. 

� Professoras/Professores. 

� Amigos. 

� Você mesmo. 

� Outros. 
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2. Análise 

O aluno de 8 anos de idade já começa a entender o que é ser um cidadão, 

obviamente quando ele responde que sabe todos os seus direitos e deveres de 

cidadão, ele não sabe, mas sabe o que ele precisa saber para a idade dele. 

Quando ele diz que ser um bom cidadão é ser um cidadão igual a ele, podemos 

perceber que ele se orgulha por não jogar lixo no chão, recolher as fezes de seu 

animal e apagar luzes de locais que ele não está, mesmo isso sendo obrigações e 

questões de educação básica para nós, ele ainda está aprendendo e mostra que 

está colocando em prática o que já sabe. Interessante em seu questinário, foi a 

resposta da ultima questão fechada, enquanto as outras duas pessoas se 

limitaram a escolher uma única resposta, ele escolheu mais de uma. 

Acredito que suas respostas sejam puras e verdadeiras, pois por ele ter 

apenas 8 anos, fala apenas o que sabe e não tenta falar bonito. 

O questionário da professora, mostra sua preocupação com o ensino-

aprendizagem da cidadania junto a seus alunos. Ela sempre menciona a questão 

dos direitos e deveres e da Lei. Por ser formada em pedagogia, acredito que ela 

tenha um conhecimento maior e saiba que nós como cidadãos, precisamos 

exercer uma série de atitudes para sermos considerados bons cidadãos. 

Já para a diretora, a palavra respeito pesou mais em seu questionário. Ela 

se mostra preocupada com a educação de seus alunos e procura conversar com 

eles sobre o tema sempre que possível. 

Os questionários nos mostraram aspectos diferentes de cidadania, mas 

todas as visões se complementam. O garoto de 8 anos com seu conceito puro, a 

professora preocupada em cumprir a lei e a gestora preocupada com o respeito. 

 

 

 

 

 



 34

V. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

1. Proposta pedagógica  

 

1.1 Introdução 

A cidadania era um tema pouco debatido nas escolas e na sociedade, mas 

ela vem ganhando força e cada vez mais, está presente em nosso dia a dia. As 

pessoas começam a se perguntar a respeito de seu papel perante a sociedade, 

quais são seus deveres e direitos e o que devem fazer para tornar a vida social, 

mais humana e mais igualitária, ou seja, melhor para todos. 

Minha Assessoria vem propor a reflexão sobre como devemos trabalhar os 

conceitos de cidadania e responsabilidade social com nossos alunos desde o 

momento em que eles passam a freqüentar o espaço escolar. Almejo por meio do 

debate de questões sobre os temas citados anteriormente, nortear minha 

Assessoria de forma que os educadores e alunos possam trabalhar como agentes 

de transformação do espaço escolar e divulgadores da cidadania e 

responsabilidade social. 

Pretendo criar projetos educacionais e exposições, juntamente com os 

colaboradores das escolas que procurarem a minha Assessoria, para divulgarmos 

os conceitos de cidadania e responsabilidade social, não apenas para seus 

alunos, mas para toda a comunidade escolar – pais, colaboradores no geral, 

familiares, comunidade e outras pessoas que possam ser cativadas para estes 

temas. 

 

1.2 Objetivo Geral 

Promover a formação continuada de gestores e professores apontando 

caminhos possíveis para a introdução do tema da cidadania e responsabilidade 

social no ensino regular, levando à reflexão e conscientização dos assessorados. 
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1.3 Objetivos Específicos: 

• refletir e debater a questão da cidadania e responsabilidade social (RS) no 

ensino regular; 

• resgatar o ensino-aprendizagem da cidadania; 

• Auxiliar gestores a incluir a cidadania e a RS em todos os momentos de 

ensino-aprendizagem; 

• promover a conscientização sobre a importância destes conceitos e 

conteúdos;  

• relacionar os papéis dos diversos agentes envolvidos: professores, 

coordenadores, gestores, pais, comunidade e órgãos públicos; 

• identificar as dificuldades dos profissionais escolares em relação aos 

conceitos e conteúdos; 

 

1.4 Localização 
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1.5 Descrição da assessoria: 

A assessoria é localizada na R. Dr. Alberto Seabra, 222 - Alto de Pinheiros 

São Paulo, São Paulo. É um local de fácil acesso em um ponto bastante 

conhecido da cidade 

A casa possui uma recepção, uma sala de reunião para reuniões 

pequenas, uma sala ampla para os debates e grupos de estudos, uma sala para a 

assessora, uma cozinha e dois banheiros. 

 

1.6 Caracterização do espaço físico e dos recursos materiais 

• sala de reunião com mesa e cadeiras, data show e tela de projeção, 

televisão, DVD, aparelho de som e lousa 

 

• sala ampla para as reuniões com um grupo maior, debates e grupos de 

estudos com cadeiras, computadores, televisão, DVD e estante com livros 

para consulta 
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• banheiros 
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• recepção com poltronas para espera, bebedouro, mesa de escritório com 

computador para a secretária e telefone 

 

• sala da assessora com computador, mesa de escritório, arquivos e telefone 

 

 

• garagem com vaga para três carros 
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• cozinha com uma mesa e três cadeiras, geladeira, fogão, microondas e 

cafeteira 

 

 

1.7 Público alvo 

• gestores, coordenadores e professores 

 

1.8 Metodologia 

• Palestras 

• Debates 

• Grupo de estudos com cinco alunos por turma no máximo 

 

1.9 Estratégias de Ensino 

• reflexão e debate 

• roda de conversa 

• estudo de casos 
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1.10 Material de Apoio: 

• livros 

• revistas 

• textos da internet 

• artigos 

 

1.11 Cronograma: 

• Reunião para saber o que as assessoradas procuram e esperam da 

assessoria. 

• Números de encontros semanais: uma vez por semana 

• Duração da assessoria: indeterminado – ela terminará quando ambas as 

partes entenderem que o trabalho chegou ao fim 

• Horários dos encontros:  será definido de acordo com a disponibilidade das 

assessoras sendo que deva ser durante os dias úteis em horários 

comerciais. 

 

1.12 Preço do Serviço 

• A hora da assessoria individual custará R$65,00 e a hora de debates, 

grupo de estudos, e encontros custará R$40,00. 

 

1.13 Recursos Humanos 

• Uma assessora 

• Uma secretária 

• Uma diarista 
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2. 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. 

• 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 
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2.1 Instrumento Particular de Contrato Social 

 

Pelo presente instrumento particular de elaboração do contrato da melhor 

forma de direito, os abaixo assinados: 

LUCIANA GARRONE ESTEVES,  brasileira, solteira, pedagoga, portador 

da cédula de identidade RG nº. _____________ e do CPF nº. _______________, 

residente e domiciliado no estado de São Paulo, Município de São Paulo à Rua 

Pascoal Vita, nº515, Vl. Madalena; MARIA DE LOURDES A. P. GARRONE , 

brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da cédula de identidade RG n° 

__________________ e do CPF nº: _______________, residente e domiciliado 

no estado de São Paulo, Município de São Paulo à Rua Pascoal Vita, nº515, Vl. 

Madalena tem justo e combinado à constituição de uma sociedade civil, por 

quotas de responsabilidade limitada, que será regulada, pelas seguintes 

condições: 

 

Cláusula Primeira 

Na qualidade de únicos sócios componentes a sociedade civil por quotas de 

responsabilidade Ltda., denominada Assessoria Garrone, estabelecida no estado 

de São Paulo, município de São Paulo à R. Dr. Alberto Seabra, 222 - Alto de 

Pinheiros, resolvem de comum acordo proceder à elaboração do seu contrato 

social. 

 

Cláusula Segunda 

A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços em forma de assessoria 

educacional. 

 

Cláusula Terceira 

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 
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Cláusula Quarta 

1- O capital social será de R$32.000,00 (trinta mil reais), divididos em 2 quotas de 

R$16.000,00 (quinze mil reais) cada uma. 

2- O capital social é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do 

país e dividido entre os sócios da seguinte forma: 

• A sócia Luciana Garrone Esteves subscreve 01 quota, no valor de R$16.000,00 

(quinze mil reais). 

• A sócia Maria de Lourdes A. P. Garrone subscreve 01 quota no valor de 

R$16.000,00 (quinze mil reais). 

 

Cláusula Quinta 

A administração da sociedade, assim como o uso da denominação social, 

serão exercidos por ambos os sócios, tanto em conjunto, como individualmente, 

com poderes e atribuições de administradores, inclusive para representá-la ativa e 

passivamente, judicial ou extra-judicialmente, porém, e tão só em negócios de 

exclusivo interesse social, sendo-lhes proibido usá-las para fins estranhos aos 

sociais, tais como avais, cartas de fiança, endossos de favor e tudo mais que 

possa ou venha comprometer o patrimônio da sociedade. 

 

Cláusula Sexta 

Nenhum dos sócios poderá ceder e transferir parte ou totalidade de suas 

quotas a terceiros, sem antes oferecê-las, por escrito ao outro sócio, que em 

igualdade de condições, terá sempre o direito de preferência na sua aquisição. 

 

Cláusula Sétima 

Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar essa 

intenção ao outro sócio, por escrito, com uma antecedência mínima de 60 
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(sessenta) dias e seus haveres, apurados em balanço levantado especialmente 

na ocasião, lhe serão pagos conforme acordo entre os sócios. 

 

Cláusula Oitava 

No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, 

continuando seus negócios entre o sócio remanescente e os herdeiros legais do 

falecido. Não havendo acordo nesse sentido, os haveres do sócio falecido serão 

pagos, com base nos dados do último balanço, prazo de seis meses do 

falecimento, acrescidos da correção monetária fixada para as Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

 

Cláusula Nona 

No mês de dezembro de cada ano, será levantado um balanço geral após 

feitas as deduções da lei, os lucros líquidos apurados e prejuízos verificados, 

serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção das quotas que 

disponibilizam. 

E assim, justos e combinados assinam o presente instrumento particular de 

contrato social em 4 (quatro) vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) 

testemunhas para os devidos fins de direito. 

 

São Paulo, 21 de novembro de 2008. 

___________________________             ______________________________ 

Luciana Garrone Esteves       Maria de Lourdes A. P. Garrone 

RG.;                               RG.:  

CPF.:                          CPF.:  

_____________________________         ______________________________ 

Testemunha                    Testemunha 
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3. Estatuto de Funcionamento  

 

ASSESSORIA EDUCACIONAL “Garrone” 

R. Dr. Alberto Seabra, 222 - Alto de Pinheiros 

São Paulo Santo Paulo – ESTADO DE SÃO PAULO 

      

SUMÁRIO                                                                         PÁGINA 

TÍTULO I: DISPOSIÇÕES PREMILINARES                         2 

TÍTULO II: DA ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA                3 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E DA MANTENEDOR A 

 

Artigo 1.  Com denominação de Assessoria Educacional “Garrone”, funcionará à 

R. Dr. Alberto Seabra, 222 - Alto de Pinheiros em Santo Paulo - Estado de São 

Paulo uma assessoria educacional dedicada à formação continuada de gestores 

de escolas. 
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CAPÍTULO II 

DOS FINS E OBJETIVOS 

 

Artigo 2.  São objetivos gerais da Assessoria Educacional “Garrone” proporcionar 

aos gestores de escolas uma formação continuada, garantindo o desenvolvimento 

de suas potencialidades como elemento de auto-realização e preparação para o 

trabalho; mostrando que é possível para os gestores realizar cidadania e 

responsabilidade social.  

 

Artigo 3.  São objetivos específicos da Assessoria: 

 I - Apontar os indivíduos para quem a cidadania e responsabilidade social será 

feita; 

II - Indicar os sujeitos que seriam importantes na busca e alcance desta melhoria; 

III - Explicitar fatores que propiciam a realização da cidadania e responsabilidade 

social; 

IV - Mostrar os benefícios da cidadania e responsabilidade social; 

V - Tornar evidente a importância que a comunidade escolar tem para que ocorra 

a cidadania e a responsabilidade social; 

VI - Relacionar os papéis dos diversos agentes envolvidos: professores, gestores,  

coordenadores, pais, comunidade e órgãos públicos; 

VII - Identificar as dificuldades dos profissionais escolares em relação à cidadania 

e responsabilidade social. 
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CAPÍTULO III 

DOS CURSOS E MODALIDADES OFERECIDAS 

 

Artigo 4.  A Assessoria manterá grupos de estudos e palestras. 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIMENTO DE FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 5.  A Assessoria funcionará em regime de turno comercial.  

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA  

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

SEÇÃO I 

DO PEDAGOGO 

 

Artigo 6.  A pedagoga ministrará os grupos de estudos da Assessoria, além de 

exercer a direção da mesma. 

 

Artigo 7.  São atribuições da pedagoga: 

I- Responder perante as autoridades educacionais; 

II- Cumprir e fazer cumprirem as determinações das leis e as disposições deste 

estatuto; 
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III- Presidir todos os atos da assessoria; 

IV- Receber documentos, petições, recursos e processos que lhe forem 

encaminhados, remetendo-os a quem de direito, devidamente informados e com 

parecer conclusivo quando o caso nos prazos legais; 

V- Assinar juntamente com o secretário, todos os documentos escolares; 

VI- Visar toda a correspondência, a escrituração, bem como lavra termos de 

abertura e encerramento dos livros da assessoria, rubricando-os; 

VII- Zelar para que se cumpra, regularmente, a proposta pedagógica, 

supervisionando o seu desenvolvimento; 

VIII- Organizar o horário das aulas e dos trabalhos administrativos; 

IX- Apurar ou mandar apurar irregularidades que venha a tomar conhecimento; 

X- Suspender, parcial ou totalmente, as atividades da assessoria quando esta 

medida se impuser em decorrência de uma situação especial; 

XI- Delegar atribuições a seus subordinados, assim com designar ou nomear 

comissões; 

XII- Adotar decisões de emergência em casos não previstos neste Regimento. 

XIII- Preparar as aulas, cursos e palestras desta Assessoria. 

 

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA 

 

Artigo 8.  A secretaria, subordinada á Direção, e órgãos encarregados do serviço 

da escrituração burocrática, do pessoal, arquivo, fichário e preparação de 

correspondência. 
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Artigo 9.  O secretário do estabelecimento será pessoa qualificada e registrada 

nos órgãos competentes. 

 

Artigo 10.  São atribuições do secretário: 

I- Responder, perante o diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais da 

secretaria; 

II- Organizar e superintender os serviços de escrituração e os registros 

relacionados com a administração do pessoal; 

III- Assinar, juntamente com o Diretor, fichas, sempre que necessários outros 

papéis pertinentes aos alunos do estabelecimento; 

IV- Organizar a agenda de serviços, fiscalizar e superintender os trabalhos da 

secretaria; 

V- Organizar e ter sob guarda os fichários, arquivos e livros do estabelecimento; 

VI- Redigir, subscrever e divulgar, por ordem do Diretor, instrutores e editais 

relativos a matrículas e inscrições de vagas; 

VII- Organizar o serviço de atendimento a alunos e funcionários, bem como a 

terceiros, no que se refere a informes e esclarecimentos solicitados; 

VIII- Encaminhar ao Diretor, em tempo hábil, os documentos que devem ser 

visados ou assinados; 

IX- Dialogar com o Diretor, sobre os assuntos que digam respeito à melhoria ou 

andamento dos serviços; 

X- Diligenciar junto ao Diretor, a fim de que sejam adquiridos, em tempo hábil, os 

livros e impressos necessários, requisitando-os mediante recibo, bem como todo 

material de uso da secretaria; 

XI- Cumprir e fazer cumprir as determinações do Diretor; 

XII- Tomar as previdências necessárias para manter atualizados os serviços 

pertinentes à secretaria; 
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XIII- Manter atualizado o arquivo de legislação e documentação pertinentes ao 

estabelecimento; 

XIV- Zelar pelo acervo da Biblioteca, além de anotar entrada e saída dos livros, 

empréstimos e devoluções. 

 

SUB-SEÇÃO I 

DA DOCUMENTAÇÃO  

 

Artigo 11.  A documentação deverá ser organizada de modo a permitir a 

verificação: 

I- Da identificação de cada aluno; 

II- Das relações individuais e coletivas de trabalho do pessoal em geral; 

III- Do desenvolvimento da Proposta Pedagógica. 

 

Artigo 12.  A documentação da escola constará de: 

I- Fichas individuais de alunos; 

II- Prontuários dos funcionários; 

III- Pasta de correspondência expedida; 

IV- Pasta de correspondência recebida; 

V- Pasta de assuntos diversos; 

VI- Pasta de recortes do Diário Oficial; 

VII- Pasta de cronogramas e calendários escolares; 

VIII- Livro de freqüência dos funcionários; 

IX- Livro de registro de termos de visita de autoridades 
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X- Livro de atas de reuniões; 

XI- Livro de protocolo; 

XII- Livro de registro de expedição de certificado; 

XIII- Outros livros ou pastas que vierem a serem exigidos por lei, ou que se 

revelarem necessários à racionalização das atividades da secretaria escolar. 

 

SEÇÃO III 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES 

 

Artigo 13.  Os serviços da administração são os seguintes: 

I- Serviço de auxiliar de Escritório; 

II- Serviço de auxiliar de limpeza; 

III- Serviço de vigilância. 

 

SUB – SEÇÃO I 

 DO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

 

Artigo 14.  As funções serão exercidas por um funcionário designado pelo Diretor, 

competindo-lhes: 

I- Auxiliar o secretário em suas funções, assim como, fazer pagamentos, 

encaminhar correspondências e, outros serviços que devem ser feitos fora da 

Assessoria ou dentro da mesma. 
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SUB – SEÇÃO II 

DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA 

 

Artigo 15.  Ao auxiliar de limpeza compete: 

I- Executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências que lhe forem 

atribuídas; 

II- Zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas e 

do mobiliário em geral; 

III- Verificar para efeito segurança, o uso indevido de iluminação, água, gás, bem 

como do equipamento; 

IV- Executar os demais serviços relacionados com a função, a critério do Diretor. 

 

SUB – SEÇÃO III 

DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA   

 

Artigo 16. O serviço de vigilância compete ao servidor designado para essa 

função. 

 

Artigo 17.  São atribuições do responsável pelo serviço de vigilância: 

I- Rondar o prédio e outros locais que lhe forem destinados, zelando para evitar 

furtos, incêndio, entrada de estranhos ou outros eventos que possam conduzir a 

perda ou danificação do patrimônio escolar; 

II- Investigar e comunicar a Diretoria quaisquer ocorrências anormais que tenha 

observado; 

III- Executar outras tarefas, decorrentes das contidas nos incisos I e II. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de pesquisa do meu trabalho foi muito gratificante para mim. 

Pude pesquisar sobre um tema que é muito significativo. Tive algumas 

dificuldades para encontrar obras que fossem do meu agrado. A maioria da minha 

bibliografia é composta por autores que não são tão conhecidos, mas são obras 

publicadas recentemente e que por isso, mostram uma realidade mais atual sobre 

o processo de ensino aprendizagem da cidadania e a gestão democrática. 

Pude perceber claramente com a pesquisa que mesmo com o cenário 

atual, ainda encontramos pessoas preocupadas em passar valores para as 

próximas gerações. No dia a dia deste trabalho procurei estar sempre atenta a 

tudo ao meu redor, desde pessoas que trabalham comigo, colegas de classes e 

pessoas desconhecias para poder falar com maior propriedade sobre o assunto e 

confesso que me decepcionei muito. Pessoas estudadas, trabalhando no ramo da 

educação ainda tem atitudes antiéticas.  

Neste caminho percorrido, pude realizar o “rascunho” de minha assessoria 

e confesso que fiquei muito feliz com o resultado dela. Quero que ela saia do 

papel e torne-se realidade, este é meu objetivo agora, atuar junto a gestores e 

professores em busca de uma escola democrática-cidadã. 

Não sou ingênua em acreditar que esta temática esteja esgotada, pelo 

contrário. Sei que ainda tenho um longo caminho a ser percorrido para atingir os 

objetivos deste trabalho, mas sei que este trabalho já deu os primeiros passos, e 

mesmo que a caminhada seja longa, se existirem pessoas conscientes e 

comprometidas, o futuro de nosso país será de uma educação diferente, uma 

educação voltada para a cidadania que investirá em uma educação de sujeitos 

cidadãos.
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