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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, o professor é gente,  

o aluno é gente,  

cada funcionário é gente, 

o aluno 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 tijolo que forma 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 lógico... 

numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, 

ser feliz” 

 

Paulo Freire 
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RESUMO 

 

 
Este trabalho apresenta uma visão diferenciada sobre algumas 

condições institucionais fundamentais para a organização do trabalho 

pedagógico na escola, integrando toda a comunidade escolar. 

Seu objetivo central é explicitar a importância dos educadores não 

docentes na construção de uma escola democrática onde haja um Projeto 

Político Pedagógico construído de forma coletiva. 

Partindo de estudos que evidenciaram as concepções de homem, 

mundo, sociedade, educação e gestão, que dão sustentação teórica a este 

trabalho, investiga-se a importância do educador não docente e seu significado 

dentro do contexto da comunidade educativa. Além de uma pesquisa 

bibliográfica sobre este tema, foi realizado um estudo de campo exploratório por 

meio de entrevistas realizadas com gestores e funcionários de escolas públicas 

e particulares. 

Podê-se identificar na realidade, a importância atribuída a esses 

profissionais e, assim construir uma Proposta de Ação voltada para o 

aprimoramento do educador não docente, dando-lhes a oportunidade de 

participar do Projeto Educacional e tornando-os autores responsáveis pelo 

resultado do seu trabalho que repercute em todo o contexto da organização 

educativa.  

Com o intuito de criar condições para gerar outra forma de organização 

do trabalho pedagógico, foi criada uma Assessoria Educacional cuja a proposta 

envolve: uma sistemática de reuniões periódicas, a abertura de um espaço para 

discussões e trocas de experiências, possibilitadoras do trabalho coletivo, do 

desenvolvimento da autonomia do grupo e da continuidade das ações de 

democratização do processo de tomada de decisões. 

 

PALAVRAS CHAVE: Educador não docente. Gestão Democrática. Projeto 

Político Pedagógico. 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper presents a different perspective on some fundamental 

institutional conditions for the organization of educational work in schools, 

involving the whole school community. 

Its main objective is to highlight the importance of teachers not teaching 

in building a democratic school where there is a political-pedagogical project 

built collectively. 

Based on studies that highlight the concepts of man, world, society, 

education and management, which provide theoretical support for this work, we 

investigate the importance of educators and non-teaching your meaning within 

the context of the educational community. In addition to a literature on this issue, 

we conducted a field study through exploratory interviews with managers and 

employees of public and private schools. 

You can actually identify the importance attributed to these professionals, 

and thus build a proposal for action aimed at the improvement of the educator 

staff, giving them the opportunity to participate in the Educational Project and 

making the originators of the result of their work that affects the whole context of 

the educational organization.  

In order to create conditions to generate another form of organization of 

educational work, was created an Advisory Educational whose proposal 

involves: a system of regular meetings, open a space for discussion and 

exchange of experiences made possible the collective work of empowerment of 

the group and the continuity of the actions of democratization of decision-

making.  

 

KEY WORDS: non-teaching educator. Democratic Management. Pedagogical 

Political Project. 

 

 

 

 



I - INTRODUÇÃO 

1. Do caminho como educador à escolha do tema de interesse a ser 

investigado. 

Lembro-me claramente de minha infância, meus anos de educação 

infantil, onde parecia que desde pequena já sabia qual seria meu destino. A 

todos que me perguntavam o que eu seria quando crescesse a resposta era a 

mesma: professora. 

O tempo foi passando, várias outras possibilidades foram surgindo. 

Minha certeza de infância já não era mais a mesma. Porém, na hora de prestar 

o vestibular resolvi conhecer a área da educação mais a fundo, buscando 

dados sobre a sua prática e a teoria, percebendo que poderia fazer diferença, e 

assim, trazendo à tona a antiga certeza de uma menina. 

Em 2006 ingressei na Pontifícia Universidade Católica, deparando-me 

com um universo totalmente diferente do que estava acostumada. Entretanto, 

percebi que minha fome de saber era grande, e com o decorrer dos anos na 

instituição não medi esforços para aprender. 

Comecei a estagiar no ano de 2007 e desde então percorri três 

instituições, todas elas particulares. Sempre trabalhei com a educação infantil, 

embora em diferentes níveis. Considero que tenho sorte, uma vez que já pude 

conhecer um pouco de cada nível assim como suas peculiaridades. Hoje posso 

afirmar com convicção que me identifico com essa faixa etária, e é nela que se 

inicia o processo de educação.  

Em ambos os lugares realizei muitas observações, pude conhecer e 

perceber a importância de todos os funcionários da escola, tanto para seu 

andamento habitual como para a aprendizagem dos educandos. Passei a 

acreditar que para se ter uma educação plena e de qualidade, esta deve estar 

baseada em uma construção coletiva, contando com a colaboração e 

envolvimento de todos. 

Com o decorrer dos anos e das aulas, inserida profissionalmente no 

ramo da educação, despertou-me o interesse pela gestão escolar. Não uma 

gestão da qual eu estava habituada, mas sim de uma gestão democrática, em 

que todos os envolvidos participam do processo da instituição em que estão 

inseridos, onde aquele que gere incentiva as relações sociais na escola.  

Desta forma, optei pela investigação da gestão escolar numa perspectiva 

democrática capaz de garantir uma visão de construção coletiva na escola. 

Assim, cheguei ao meu último ano, cheia de idéias e com sede de 

melhorar o sistema escolar. Escolhi realizar a habilitação de Administração 

Escolar, que considero a mais pertinente para que futuramente eu possa 



realizar as melhorias citadas acima. Em meu horizonte tenho um vislumbre de 

uma sociedade em que todos de fato e de direito tenham suas necessidades 

educativas garantidas, possibilitando construir sua existência e consciência 

dentro da realidade em que a vida se expressa. 

Partindo deste contexto, é que desejo dar continuidade a minha 

formação profissional, procurando sabedoria para assim, contribuir cada vez 

mais com a educação.  

Futuramente, paralelamente ao trabalho com a Educação Infantil, 

pretendo abrir minha própria assessoria visando à implementação de Gestões 

Democráticas Participativas, valorizando a importância dos profissionais que 

atuam na escola, sejam eles docentes ou não, e englobando todo o 

conhecimento adquirido em minha trajetória da vida.   

Deste modo, o tema desde trabalho é: a importância do educador não 

docente na construção de uma escola democrática.  

 
2. Justificativa 

 
Da educação infantil ao ensino médio convivemos com inúmeras pessoas 

em nossa escola. Todas elas nos marcam de uma maneira diferente. Assim 

como nos lembramos de nossos ex-professores, também tenho certeza que 

muitos de nós possuímos grandes recordações dos bedéis, da atendente da 

cantina, da secretária, da enfermeira, do pessoal da limpeza assim como de 

muitos outros profissionais que faziam parte do quadro de funcionários da 

instituição. 

Juntas, essas pessoas formam a escola e deste modo devem fazer parte da 

construção do Projeto Pedagógico e de suas decisões, uma vez que são 

grandes contribuintes para o aprendizado. 

Na prática, isto raramente ocorre. Grande parte das escolas adotam 

métodos que a maioria de seus integrantes desconhecem, levando-os a agir 

muitas vezes contra os princípios escolares adotados por não conhecerem seu 

Projeto pedagógico. 

É papel do gestor criar este espaço de conhecimento e participação, 

enfatizando a importância de todos na escola, promovendo meios para a 

realização de um trabalho junto com a comunidade escolar, articulando o 

trabalho coletivo e agrupando a todos.  



A escola é um local de aprendizado, porém muitos acreditam que apenas o 

educador docente o transmite. Tal crença é incompleta, a escola é designada 

para educar cognitivamente e moralmente, e para que haja um aprendizado 

pleno necessitamos da participação coletiva para formação integral do ser 

humano. 

Dessa forma, se coloca a relevância deste tema: “A importância do 

educador não docente na construção de uma escola democrática”. 

 

3. O problema 

Há uma crescente gama de discussões a respeito de soluções que possam 

alterar o futuro da educação, entretanto poucos vêem essas idéias em prática, 

mostrando cada vez mais o desinteresse dos envolvidos. 

Uma solução a evasão escolar, desmotivação de alunos, funcionários e 

professores nada mais é que a implementação de uma Gestão democrática 

juntamente com a valorização dos membros que compõem uma escola. 

Inúmeras são as instituições onde seus funcionários desconhecem seus 

princípios, crenças e etc. 

É valido ressaltar que todos que fazem parte de uma comunidade escolar 

têm seu papel fundamental na formação do indivíduo, tanto cognitivamente 

quando moralmente e socialmente. 

Para que a educação ocorra de modo pleno deve ser realizada a 

composição de um Projeto Pedagógico onde haja o envolvimento e contribuição 

de todos. 

 De tal forma, a escola funcionará em sintonia, com todos atuando na 

mesma linha pedagógica. Porém, a indagação que me mobiliza é como re-

significar a importância dos educadores não docentes na construção de uma 

escola democrática. 

 

4. Objetivo Geral 

O objetivo dessa pesquisa é de explicitar a importância dos educadores não 

docentes – Faxineira, Bedel, Segurança, Jardineiro, Enfermeira... – na 

construção de uma escola democrática onde haja um Projeto Político 

Pedagógico construído coletivamente, de forma democrática e envolvendo toda 

a comunidade escolar. 



Este trabalho também tem o intuito de valorizar o profissional não docente 

que juntamente com os docentes nos oferecem tanto e que muitas vezes não 

percebemos. 

Por fim, evidenciar os benefícios que este trabalho coletivo trará aos 

educandos, funcionários e ao Gestor, oferecendo à instituição a compreensão 

desses valores juntamente com uma mudança de paradigma e comportamento. 

Dessa forma: estudar a temática referente à importância do educador não 

docente e seu significado dentro do contexto da comunidade educativa; 

identificar na realidade a importância atribuída a esses profissionais e construir 

uma proposta de ação voltada para o aprimoramento desses funcionários como 

educadores.  

 

5. Pressupostos 

Nem sempre é democrática a realidade das escolas brasileiras, onde o 

poder é centralizado em poucos, tornando a escola um lugar desconexo da 

realidade, desmotivando alunos, professores e funcionários por deixar de 

atender suas expectativas e ideologias, sem reconhecer o empenho aplicado, 

ocasionando um grande descaso, desvalorização e evasão. 

Uma forma de todos terem voz na instituição encontra-se na democracia. 

Com ela experienciada nas relações, todos estarão diretamente envolvidos na 

construção da escola, participarão de reuniões, colocarão sua idéias voltadas 

tanto para o ensino, como para projetos educacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1. Geral: Visão de Ser Humano, Mundo, Sociedade, Educação e Gestão 

 

1.1. Ser Humano 

- Visão baseada na abordagem interacionista – Diz que o ser humano se 

desenvolve a partir da interação com os outros e o mundo. 

 

O ser humano quando nasce tem centenas e milhares de experiências a 

serem vividas. Desde pequeno este passa por muitas fases do 

desenvolvimento, em que as diferentes sensações e relações vão sendo 

exploradas sucessivamente. Dependendo da fase em que a pessoa se encontra 

certas situações poderão ser mais ou menos significativas para aquele 

momento. É impossível saber exatamente quando uma situação ou informação 

será significativa para cada pessoa, mas é possível pensar em interferências 

possíveis de serem realizadas. Isto é, se nos basearmos nas etapas de 

desenvolvimento do homem, fundamentadas por Piaget (2004), podemos dizer 

que dependendo da etapa de desenvolvimento da criança, ela aprenderá as 

coisas, ou seja, as organizará de uma dada maneira. Por exemplo, no período 

sensório motor (0 a 2 anos) ela irá organizar o ambiente por meio de suas 

habilidades sensório motoras, só mais tarde no período intuitivo (2 a 6 anos) irá 

se valer de representações, do simbólico, mesmo assim sem ser capaz de agir 

operatoriamente. A sua intuição funciona de forma sensorial, focando-se em 

alguns aspectos que lhe chamam mais a atenção. Será no período operatório - 

correspondente a etapa da escolarização formal – (6 a 11 anos) que operações 

fundamentais como a conservação, seriação, classificação e reciprocidade 

possibilitarão a apropriação da leitura, escrita e o conhecimento matemático. 

Por fim, no período das relações formais (12 anos em diante) o ser humano 

estará apto a desenvolver conceitos abstratos, e a refletir sobre princípios 

gerais. 



Cada uma dessas fases é caracterizada por formas diferentes de 

organização mental que possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo 

relacionar-se com a realidade que o rodeia (COLL E GILLÈRON 1987). De uma 

forma geral, todos os indivíduos vivenciam essas 4 fases na mesma seqüência, 

porém o início e o término de cada uma delas pode sofrer variações em função 

das características da estrutura biológica de cada indivíduo e da riqueza (ou 

não) dos estímulos proporcionados pelo meio ambiente em que ele estiver 

inserido. 

Para Piaget, o indivíduo vai se transformando de acordo com suas 

possibilidades e os estímulos encontrados que lhe permitem se desestabilizar e 

se reequilibrar. É importante considerar também que o ambiente em que a 

pessoa está inserida interfere diretamente em suas associações e 

interpretações de mundo, pois a cultura vivida tem milhares de símbolos que 

podem ser re-significados em outros lugares do planeta, assim como a forma de 

aprender. 

Podemos considerar que uma forma de aprendizado efetivo na maioria das 

culturas do mundo é o exemplo dado pelos pais ou adultos que constituem a 

sociedade, não como imposição de pontos de vista, mas como um ambiente de 

troca de aprendizagem.  

Seu conhecimento é construído por ele à medida que sua relação com o 

mundo se dá e os objetos são explorados. Ele pode se tornar sujeito de si 

mesmo através de reflexões sobre seu contexto sócio-econômico-político-

cultural e sua prática para a mudança da realidade uma vez inserida nesta. Tal 

fato ocorre num processo continuo e gradativo. 

O contato com o mundo possibilitará a construção da consciência crítica do 

individuo à medida que este entender mais sobre suas raízes espaço 

temporais, através de suas relações com o outro. 

Piaget atribuiu nítida importância às relações sociais para o 

desenvolvimento afetivo e intelectual. Embora o comportamento parcialmente 

socializado seja evidente desde o inicio da linguagem falada, Piaget afirma que 

é em torno dos sete anos (com o nascimento das operações cognitivas) e com 



o fim do egocentrismo social que obtemos uma interação social mais genuína e 

mais efetiva. 

De acordo com OLIVEIRA (2005), as concepções de Vygotsky sobre o 

processo de formação de conceitos remetem às relações entre pensamento e 

linguagem, à questão cultural no processo de construção de significados pelos 

indivíduos, ao processo de internalização e ao papel da escola na transmissão 

de conhecimento, que é de natureza diferente daqueles aprendidos na vida 

cotidiana. Propõe uma visão de formação das funções psíquicas superiores 

como internalização mediada pela cultura. 

Na sua teoria "Vygotsky tem como um de seus 
pressupostos básicos a idéia de que o ser humano 
constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro 
social. A cultura torna-se parte da natureza humana num 
processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da 
espécie e do indivíduo molda o funcionamento psicológico 
do homem". (OLIVEIRA in CASTORINA, 1998:24). 

 

As concepções de Vygotsky sobre o funcionamento do cérebro humano 

colocam que o cérebro é a base biológica, e suas peculiaridades definem 

limites e possibilidades para o desenvolvimento humano. Essas concepções 

fundamentam  sua idéia de que as funções psicológicas superiores (por ex. 

linguagem, memória) são construídas ao longo da história social do homem, em 

sua relação com o mundo. Desse modo, as funções psicológicas superiores 

referem-se a processos voluntários, ações conscientes, mecanismos 

intencionais e dependem de processos de aprendizagem. 

 

1.2 Mundo 

 O mundo em que vivemos hoje está passando por diversas 

transformações política, econômica e social, as quais vêm nos influenciando em 

todos os aspectos de nossas vidas pessoais, familiares, financeiras, 

profissionais e materiais, pois todas estão ligadas e dependem do sistema 

global para sobreviverem bem ou não. 

 A revolução tecnológica que aparece na 
comunicação instantânea na TV, nos computadores, nas 
redes de informação, no telefone móvel, na automação 
industrial, nas várias mídias atinge a poucos, deixando a 



maioria da população à margem da economia. (LIBÂNEO, 
2001:37) 

De tal forma, fica claro que o processo de globalização está trazendo 

profundas transformações para o mundo contemporâneo. O acelerado 

desenvolvimento tecnológico e cultural, principalmente na área da 

comunicação, caracteriza uma nova etapa do capitalismo que coloca novos 

desafios para o homem, cultura, Estado, mundo do trabalho, educação, etc. 

Estes sofrem as influências de um novo paradigma, devendo-se adequarem ao 

mesmo.  

Neste novo paradigma, o contato com o mundo possibilitará a construção 

da consciência crítica do individuo à medida que este entender mais sobre suas 

raízes espaço temporais, através de suas relações com o outro.  

1.3 Sociedade 

De acordo com LIBÂNEO (2001) A crise social que estamos passando é 

conseqüência de muitas mudanças globais: 

 Notáveis avanços tecnológicos na microeletrônica, na informática, 

nas telecomunicações, na automação industrial, na biotecnologia, 

na engenharia genética, entre outros setores, caracterizando uma 

revolução tecnológica sem precedentes. 

  Globalização da sociedade, internalização do capital e dos 

mercados, reestruturação do sistema de produção e do 

desenvolvimento econômico.  

 Difusão maciça da informação, produção de novas tecnologias da 

comunicação e da informação, afetando a produção, circulação e 

consumo da cultura. 

 Mudanças nos processos de produção, na organização do 

trabalho, nas formas de organização dos trabalhadores, nas 

qualificações profissionais. 



 Alterações nas concepções de Estado e das suas funções, 

prevalecendo o modelo neoliberal de diminuição do papel do 

Estado e fortalecimento das leis do mercado. 

 Mudança nos paradigmas da ciência e do conhecimento, influindo 

na pesquisa, na produção de conhecimentos, nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

 Agravamento da exclusão social, aumento da distância social e 

econômica entre incluídos e excluídos dos novos processos de 

produção e das novas formas de conhecimento.  

A partir destes aspectos citados pelo autor, é possível fazer uma leitura 

prévia da nossa sociedade atual, começando pelo avanço de tecnologias, 

mercado de trabalho, capitalismo, entre outros fatores sociais que fazem parte 

da existência de nossa sociedade. 

Ao falarmos em tecnologia, apesar de sua necessidade e até mesmo 

melhoria para empresas, organizações, instituições e para a sociedade, 

percebemos que ao mesmo tempo, esta tem trazido problemas, gerando 

desemprego, falta de oportunidade no mercado de trabalho, e assim, grande 

exclusão social. 

A incessante luta contra essa exclusão social e por uma sociedade justa 

que inclua a todos passa pela Educação e pelo trabalho dos profissionais que 

exercem sua função em prol dela. Cabe a todos estes educadores formar 

sujeitos pensantes e críticos, preparando-os para uma cidadania técnica, 

participativa e ética. 

É inconcebível a atividade do homem sem o meio social, porém as 

sociedades não poderiam existir sem indivíduos que possuam aptidões, como a 

da linguagem. 

Os homens associam-se de diversos modos e pelos mais variados 

propósitos. Um só homem envolve-se em vários e diversos grupos, nos quais 

os seus associados podem ser bastante diferentes, pois, existe uma grande 



diversidade de populações, com várias línguas, religiões, códigos morais, e 

tradições.  

De acordo com MARINO (1988), com a visualização do tecido social, 

percebemo-nos como herdeiros das conservas culturais. Vivemos  o desafio de 

resgatarmos nossa espontaneidade e criatividade, sendo recriadores das 

relações sociais, instituintes de “novos combinados”, criadores de novos modos 

de vida, criadores de cultura, de uma nova comunicação, de uma nova 

cidadania, de outro olhar. Estamos diante da dimensão institucional que 

atravessa todos os níveis da vida social e nem sempre é apreensível ao outro e 

aos grupos que pertencemos. 

O processo de socialização pode ser dividido em duas faces: 

 A Socialização primária ocorre geralmente no interior da família. É básica 

e fundamental, pois toda e qualquer aprendizagem subseqüente se 

apóia nesses alicerces construídos na primeira infância. É a emoção da 

infância que liga a criança aos primeiros outros significativos.  

 A Socialização secundária se inicia quando a criança percebe que a 

realidade transcende as fronteiras de sua casa e se espalha por todo o 

mundo social, ou seja, amplia-se seu átomo sócio cultural. Forma-se o 

conceito do outro uma vez que defrontamos com a multiciplicidade, o 

diferente, o conflitivo das diferentes regiões da cultura que temos 

acesso.  

A partir da socialização e da participação da vida em grupo é possível 

refletir e criar implicações que visam ao tratamento de um grupo como 

instâncias onde há o exercício das relações democráticas, em busca de uma 

nova - porém não utópica - cidadania.  

1.4 Educação 

A educação nada mais é do que uma tarefa social, em processo 

permanente, visando a que o indivíduo busque conhecimentos adequados a 

suas necessidades. 



 A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente 

repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que 

sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda 

meta da educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a 

elas se propõe. (PIAGET. J, 2004:57) 

De acordo com Álvaro Vieira Pinto, a educação é um produto cultural da 

sociedade e reflete os interesses nela dominante, uma vez que o saber é quem 

possibilita ao homem adquirir melhores condições de existência e de novos e 

mais perfeitos conhecimentos em múltiplas direções. 

A visão do conhecimento está diretamente vinculada à visão de homem e 

de mundo que o educando vai adquirindo durante a sua formação. A escola não 

pode ser mera repetidora de conhecimento, produzindo apenas entendedores 

do que foi e está sendo feito. Ela precisa abrir espaços para que o aprendiz 

participe da construção do conhecimento, que leva ao aperfeiçoamento das 

relações do homem com o mundo, no sentido de que todos os homens criem e 

usufruam de sua criação. 

A construção do conhecimento se dá à medida que o bebê interage com 

o mundo, conforme este se desenvolve, novos momentos e interações farão 

com que ele desenvolva habilidades e construa conhecimentos. Sem o outro o 

ser humano não consegue formar o pensamento crítico, pois sem estímulos, 

interação, contrapontos e argumentações a pessoa não é desafiada e deixa de 

estimular o pensamento. 

  O ambiente escolar é um lugar favorável para a construção do 

conhecimento, pois dentro e fora da sala de aula ocorrem diversos tipos de 

troca de idéias e ações e as crianças aprendem com adultos, crianças, 

professores e funcionários. Para que essa troca seja construtiva o clima da 

escola deve ser cuidado por todos, para que favoreça uma cultura de respeito e 

troca.  

  Investir em todos os agentes envolvidos na instituição educacional é uma 

forma de estimular a construção do aluno autônomo. A autonomia para Piaget é 



quando uma pessoa é governada por ela mesma, este conceito tem dois 

aspectos: o moral e o intelectual. O aspecto moral se refere ao certo e errado, o 

que pode ou não pode prejudicar o outro; o aspecto intelectual se refere às 

questões de verdadeiro e falso quando as atitudes são tomadas de acordo com 

a verdade ou não.  

As idéias de Vygotsky têm particular relevância para a área da educação. 

Em primeiro lugar, sua postulação de que o desenvolvimento do individuo deve 

ser olhado de maneira prospectiva, isto é, para além do momento atual, com 

referência ao que está por acontecer em sua trajetória. Ligado a esta 

postulação está o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que marca 

como mais importantes no percurso de desenvolvimento, exatamente aqueles 

processos que já estão presentes no individuo, mas ainda não consolidaram. 

Essa concepção é central para a educação, na medida em que imprime 

claramente uma abordagem genética ao estudo do funcionamento psicológico, 

focalizando a atenção nos processos de desenvolvimento e na emergência 

daquilo que é novo na trajetória do individuo; a idéia de transformação, tão 

essencial ao próprio conceito de educação, ocupa lugar de destaque nas 

colocações de Vygotsky. 

Em segundo lugar é fundamental para a educação a idéia de que os 

processos de aprendizado movimentam os processos de desenvolvimento. O 

percurso do desenvolvimento humano se dá “de fora para dentro”, por meio da 

internalização de processos interpsicológicos. A escola, enquanto agência 

social explicitamente encarregada de promover o aprendizado das crianças e 

jovens das sociedades letradas tem um papel essencial na promoção do 

desenvolvimento psicológico dos indivíduos. 

 

1.5 Gestão 

A gestão é caracterizada pelo reconhecimento da importância da 

participação consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a 

orientação e planejamento de trabalho visando ao compromisso coletivo. 

A promoção de uma gestão educacional democrática e participativa está 

associada ao compartilhamento de responsabilidade no processo de tomada de 

decisão entre os diversos níveis e segmentos de autoridade do sistema 



educacional, visando ao autocontrole, que equilibraria a autonomia e a 

participação responsável. 

Entretanto, a autonomia não deve eliminar a vinculação da unidade de 

ensino com o sistema educacional que a sustenta. A autonomia é limitada, uma 

vez que ações que promovam a força do conjunto só são possíveis mediante 

uma coordenação geral, que pressupõe a normalização. 

Se não houver decisões conjuntas, discutidas, com um bom moderador, 

um líder democrático, não haverá a possibilidade de todos se voltarem a um 

objetivo comum, em qualquer tipo de instituição. Quando não se cria 

possibilidade de envolvimento de todos numa ação conjunta há o risco das 

pessoas apenas trabalharem pelo salário. É necessária uma gestão bem 

organizada e formadora de um trabalho pedagógico de excelência, onde se 

tenham objetivos educacionais comuns, voltados, sobretudo para a formação 

de cidadãos. 

 A abordagem participativa na gestão escolar 
demanda maior envolvimento de todos os interessados no 
processo decisório da escola, mobilizando-os, da mesma 
forma, na realização das múltiplas ações de gestão. 
(LUCK, 2005:18). 

Criar um ambiente participativo, delegar funções se torna uma ação 

fundamental para o gestor. Uma vez responsável pelo processo, a pessoa, no 

grupo, é valorizada e se sente parte importante para que os resultados do 

trabalho conjunto da instituição alcance sucesso. 

O gestor para criação desse ambiente deve ter como um dos objetivos 

de educação para sua equipe, a consciência crítica de seus papéis no mundo e 

o sentido destes como cidadãos. Para que isso aconteça, uma série de 

medidas devem ser tomadas:  um regulamento escolar pensado por um grupo 

significativo dos funcionários e membros da comunidade da escola; a 

construção de um grupo conciso da equipe de direção; capacitação dos 

funcionários e da comunidade; circulação da informação; participação da 

comunidade e dos professores em relação ao futuro da escola.  

Valorizar a equipe é uma forma de motivá-la, Nada motiva mais o 

profissional do que o fato da organização aceitar as sugestões e idéias dos 



seus próprios professores e especialistas (LUCK, 2005:41). Aceitar sugestões 

de todos faz com que todos se responsabilizem e fiquem atentos às resoluções, 

objetivando sua evolução e garantindo seu cumprimento. 

 

2. Específica - O educador não docente na escola: desafios 

Neste item propõe-se retomar as teorias da Administração, refletir sobre 

a concepção tradicional de funcionário e apontar para uma nova perspectiva em 

que este é visto como educador, embora não docente. 

Este caminho se justifica considerando, que é na teoria da Gestão 

Democrática e no Planejamento Participativo que uma nova visão de 

funcionário pode ser praticada. 

 

 

2.1 O conhecimento administrativo: As teorias da Administração 

A escola do século XXI está inserida numa sociedade em crise, e ao 

mesmo tempo, numa sociedade caracterizada pela informação e pelo 

conhecimento. A administração escolar, antes concebida pelo poder exclusivo 

do diretor, o qual estabelecia as ordens e os processos de instituição escolar, 

tem hoje, sua definição e forma de atuação modificada para uma gestão 

participativa, como tão bem salienta CHIAVENATTO (2000), onde todos devem 

participar de forma democrática e atuante. 

Assim, o gestor assume um papel de maestro, onde planejar, comandar, 

organizar, controlar e coordenar são suas características principais. 

Porém suas raízes e sua organização estão remetidas às teorias da 

administração. Estas são consideradas recentes, tendo pouco mais de 100 

anos. O desenvolvimento de suas teorias foi bem lento até o século XIX, 

acelerando-se a partir do início do séc. XX. 

Podem ser classificadas em: 

 



Abordagem Científica 

 

Com o início da Revolução Industrial, a economia deixou de ter uma 

base artesanal e manufatureira para se  firmar na produção industrial 

mecanizada gerando uma grande transformação em toda a sociedade. 

Junto com o nascimento das fábricas surgiu o primeiro paradigma da 

administração, que defendia a racionalização da produção, divisão das tarefas 

em múltiplas etapas, contando com uma supervisão cerrada e obediência 

hierárquica. 

Pioneiro neste processo, Frederick Taylor, desenvolveu técnicas de 

racionalização do trabalho do operário, buscou uma organização científica do 

trabalho, enfatizando tempos e métodos. Por isso é visto como precursor da 

Teoria da Administração Científica, ressaltando a preocupação com o aumento 

da eficiência da produção, e sua busca pela redução dos custos não apenas 

para elevar os lucros, mas também para elevar a produtividade dos 

trabalhadores, aumentando seus salários.  

Os principais princípios da Teoria de Taylor são: 

 Seleção Científica do Trabalhador - O trabalhador desempenha a tarefa 

mais compatível com suas aptidões. A maestria da tarefa, resultado de 

muito treino, é importante para o funcionário (que é valorizado) e para a 

empresa (que aumenta sua produtividade). 

 Tempo-padrão - O trabalhador deve atingir no mínimo a produção-

padrão estabelecida pela gerência. É muito importante contar com 

parâmetros de controle da produtividade, porque o ser humano é 

considerado naturalmente preguiçoso. Se o seu salário estiver garantido, 

ele certamente produzirá o menos possível. 

 Plano de Incentivo Salarial - A remuneração dos funcionários deve ser 

proporcional ao número de unidades produzidas. Essa determinação se 

baseia no conceito de homo economicus, que considera as 

recompensas e sanções financeiras as mais significativas para o 

trabalhador. 

 Trabalho em Conjunto - Os interesses dos funcionários (altos salários) e 

da administração (baixo custo de produção) podem ser conciliados, 
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através da busca do maior grau de eficiência e produtividade. Quando o 

trabalhador produz muito, sua remuneração aumenta e a produtividade 

da empresa também. 

 Gerentes Planejam, Operários Executam - O planejamento deve ser de 

responsabilidade exclusiva da gerência, enquanto a execução cabe aos 

operários e seus supervisores. 

 Divisão do Trabalho - Uma tarefa deve ser dividida no maior número 

possível de sub-tarefas. Quanto menor e mais simples a tarefa, maior 

será a habilidade do operário em desempenhá-la. Ao realizar um 

movimento simples repetidas vezes, o funcionário ganha velocidade na 

sua atividade, aumentando o número de unidades produzidas e 

elevando seu salário de forma proporcional ao seu esforço. 

 Supervisão - Também deve ser funcional, ou seja, especializada por 

áreas. A função básica do supervisor, como o próprio nome indica, é 

controlar o trabalho dos funcionários, verificando o número de unidades 

produzidas e o cumprimento da produção-padrão mínima. 

  Ênfase na Eficiência - Existe uma única maneira certa de executar uma 

tarefa (the best way). Para descobri-la, a administração deve 

empreender um estudo de tempos e métodos, decompondo os 

movimentos das tarefas executadas pelos trabalhadores. 

Ainda, podem-se fazer algumas considerações acerca da Administração 

Científica de Taylor. Esta não faz referência ao ambiente da empresa. A 

organização é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado, tendo 

negligenciadas as influências que recebe e impõe ao que cerca.  

Um dos seguidores das idéias de Taylor, Henry Ford, é visto como um dos 

grandes responsáveis pelo grande salto qualitativo no desenvolvimento da atual 

organização empresarial. Ciente da importância do consumo de massa, lançou 

alguns princípios que buscavam agilizar a produção, diminuindo seus custos e 

tempo de fabricação: 

 Integração Vertical e Horizontal - produção integrada, da matéria-prima 

ao produto final acabado (integração vertical) e instalação de uma 

enorme rede de distribuição (integração horizontal). 



  Padronização - ao instaurar a linha de montagem e a padronização do 

equipamento utilizado, Ford obtinha agilidade e redução de custos, em 

detrimento da flexibilização do produto.  

  Economicidade - redução dos estoques e agilização da produção.  

Esta teoria possui um enfoque mecanicista do ser humano, e assim, cada 

funcionário é considerado uma mera engrenagem no corpo da empresa, tendo 

desrespeitada sua condição de ser humano. Com a fragmentação das tarefas, a 

qualificação do funcionário passa a ser supérflua. Ele passa a desenvolver 

tarefas cada vez mais repetitivas, monótonas e desarticuladas do processo 

como um todo. A super-especialização leva a alienação do trabalhador, no 

melhor estilo retratado por Chaplin em Tempos Modernos. 

Numa prática educativa, a abordagem científica é constituída pelas 

necessidades materiais de produção; portanto, pode-se afirmar que o 

desenvolvimento da ciência pedagógica subordina-se ao Projeto Histórico e às 

relações econômicas predominantes por ele estabelecidas. Assim, coloca a 

escola a serviço de uma sociedade cujas exigências econômicas e sociais 

ditam uma perspectiva instrumentalista da formação dos seus elementos, de tal 

forma que a torna um instrumento neutro para atingir os objetivos sociais. Nesta 

teoria os princípios são orientados através do estudo daquela realidade, onde 

não é reconhecida a globalidade: professor-ensina, aluno-aprende. Produz-se 

cidadãos em séries, prontos a obedecer. 

Com base nesse modelo, a primeira função administrativa da escola é o 

estudo da aprendizagem, do ensino, do aconselhamento, da supervisão e da 

pesquisa. Nesta seqüência se aplicam os princípios da organização, direção e 

controle à escola: 

Nesse sistema, a decisão burocrática apresenta-se como absolutamente 

monocrática, sendo o fluxo da comunicação de cima para baixo que acaba 

sendo de fato legitimo. A organização já é vista como um sistema de papéis, na 

medida em que as pessoas não importam – o que importa é a sincronia desses 

papéis. [...] A concentração de poder na cúpula, a centralização de decisão, a 

ordem, a disciplina, a hierarquia e a unidade de comando são fundamentais. 

(MOTTA, 2001:75)  



Abordagem Clássica 

Paralelamente aos estudos de Taylor, o engenheiro francês Henri Fayol 

defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na 

alta administração. A teoria de Fayol crê que a especialização dos funcionários, 

dos executivos da administração aos operários da fábrica, favorece a eficiência 

na produção, aumentando a produtividade. 

A Teoria Clássica descreve a organização com base em sua estrutura. 

Recebe influência das estruturas rígidas e hierarquizadas da Igreja Católica e 

da Organização Militar. 

Tendo como ótica a visão da organização a partir da gerência 

administrativa, Fayol centrou seus estudos na unidade do comando, na 

autoridade e na responsabilidade. Enunciou as funções precípuas da gerência 

administrativa - o processo administrativo: Planejar, Organizar, Comandar, 

Controlar e Coordenar.  

Todos os funcionários eram especializados - desde o topo da hierarquia 

até os operários da fábrica - favorecendo a eficiência da produção aumentando 

a produtividade, remunerados de forma suficiente para garantir a satisfação dos 

funcionários e da própria organização. 

Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando 

contra-ordens. Crendo no principio de que a ausência de disciplina gera o caos 

na organização há uma necessidade de estabelecer regras de conduta e de 

trabalho válidas pra todos os funcionários.  

O homem nesta escola é visto como o homo economicus que se 

preocupa em obter lucro. A educação é vista de forma empresarial e assim 

sendo, as funções de supervisão e de orientação são adotadas como inspeção 

e fiscalização, não considerando o homem em sua totalidade, pois seu sistema 

é fechado, previsível e determinístico.   

Uma escola com este propósito tem sua organização dada em termos de 

estrutura, forma e disposição das partes que a constituem. Caracterizada por 

uma organização de divisão do trabalho e coordenação. Dentro de uma 

comunhão de interesses de todos os envolvidos, coordenador e coordenados, o 

poder coordenador supremo representa a autoridade envolvendo conceitos de 
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liderança, delegação e definição funcional, podendo ser associado ao modelo 

militar. 

 

Abordagem das Relações Humanas 

A Teoria das Relações Humanas teve seu inicio nos Estados Unidos, 

através de um estudo de comportamentos dos empregados de uma fábrica, 

com o objetivo de identificar a correlação entre a iluminação e a eficiência dos 

operários, medida pela produção dos mesmos. 

Este estudo ocorreu entre 1927 e 1932, na fábrica de Hawthorne da 

Western Eletric Company, empresa de fabricação de equipamentos e 

componentes telefônicos, que contratou uma equipe de cientistas sociais 

liderados pelo médico especializado em psicopatologia George Elton Mayo. 

A conseqüência deste estudo foi uma quebra de paradigma em relação 

aos princípios da Teoria de Administração Cientifica de Taylor, incluindo 

variáveis comportamentais dos indivíduos na execução de atividades e 

retirando a tendência de desumanização do trabalho com aplicação de métodos 

científicos e precisos. 

Os experimentos e estudos de Elton Mayo deixam evidentes que o nível 

de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica do 

empregado, mas por normas sociais e expectativas grupais. 

Assim, as expectativas do indivíduo e do grupo em que ele esta inserido 

tornam-se relevantes para seu desempenho e desenvolvimento. Respeitar as 

individualidades das pessoas e a organização dos grupos, para torná-las mais 

produtivas, se torna a partir deste momento um desafio e um diferencial de 

competitividade. 

A Teoria das Relações Humanas dá inicio a uma nova era pautada em 

conceitos humanísticos, focando as pessoas e não as tarefas, ratificando a 

importância da integração social dos indivíduos, lidando com suas emoções e 

percepções a fim de tornar estes pontos como variáveis para melhoria do 

desempenho e desenvolvimento das pessoas. 

Os estudos da Teoria das Relações Humanas trouxe novos itens ao 

estudo da Administração: motivação, liderança, comunicação, organização 

informal e dinâmica de grupo.  



 Pode-se dizer então que nesta teoria o homem não é apenas razão. 

Visto em sua totalidade, é valorizado e caracterizado como ser social.  

 Destaca-se também a autonomia, pois o que interessa são as relações 

humanas. A natureza humana é o homo social, sendo necessário o estimulo 

psico-social. Os interesses são diversos como a identidade. Mas no fundo o que 

se destaca é a manipulação, onde patrão e empregado atendem seus 

interesses mutuamente, inclusive na criação de laços afetivos, pois esta escola 

preocupa-se com as relações humanas. 

Uma pedagogia baseada nesta concepção emerge da educação como 

prática mediadora no interior de determinadas relações sociais que, trabalhando 

os indivíduos, tenta criar um homem coletivo, colocando sob novas bases a 

produção da existência humana.  

Nesta concepção a sala de aula é vista como espaço da cultura, onde há 

troca e assim todos são convidados a trazer e compartilhar experiências em 

busca de uma nova cidadania.  

 

Abordagem Comportamental  

No final de 1940 a abordagem comportamental passa a salientar a 

presença das ciências do comportamento humano, busca soluções mais 

humanas e flexíveis para os problemas organizacionais, e adota posições 

explicativas e descritivas. 

Predominando a ênfase nos indivíduos, mas dentro de um contexto 

organizacional, tem sua origem na oposição da Teoria das Relações Humanas 

frente aos pontos tratados pela Abordagem Clássica. 

A Teoria Comportamental baseia o entendimento do comportamento 

organizacional através do comportamento individual das pessoas. Caracterizando 

a necessidade do administrador em conhecer o comportamento humano para 

uma melhor qualidade de vida dentro das organizações.  

A motivação humana é um tema que polariza as atenções de cientistas e 

estudiosos. 

Abraham H. Maslow categorizou as necessidades humanas em uma 

hierarquia de importância, visualizada em uma pirâmide. Ele caracterizou dois 



grupos de necessidades: primárias (fisiológicas e de segurança) e secundárias 

(sociais, de estima, de auto-realização). 

Sua hierarquia se fundamenta nos aspectos de que somente quando um 

nível inferior de necessidade está satisfeito, é que o nível superior surge no 

comportamento humano. Entretanto, quando alguma necessidade de nível mais 

baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar o comportamento. 

Cada indivíduo possui sempre mais de uma necessidade como impulso 

motivacional atuando em seu organismo, assim, a frustração de uma necessidade 

pode se tornar uma ameaça psicológica, fazendo com que nem todos os 

indivíduos cheguem ao topo da pirâmide de necessidades.  

Já Frederick Herzberg identificou dois fatores independentes que orientam 

o comportamento humano em situação de trabalho: fatores higiênicos – ou 

extrínsecos e fatores motivacionais – ou intrínsecos. 

Segundo os estudos de Herzberg quando os fatores higiênicos são 

precários, eles provocam insatisfação dos empregados, e quando são ótimos, 

eles apenas evitam a insatisfação dos empregados, não aumentando sua 

satisfação. Por este motivo, são também chamados de fatores insatisfacientes.  

Os motivacionais estão sob o controle do indivíduo e referem-se ao 

conteúdo do cargo e às tarefas executadas pelos empregados visando ao 

crescimento individual, progresso profissional, responsabilidade e 

reconhecimento. 

Para Herzberg, a motivação no trabalho deve ser contínua, por isso, 

propõe o que se chama de „enriquecimento dos cargos‟ dividido em efeitos 

desejáveis como o aumento da motivação, aumento da produtividade, redução do 

absenteísmo, redução na rotatividade e efeitos indesejáveis - aumento da 

ansiedade frente à novas tarefas, sentimentos de exploração quando mantida 

remuneração, redução das relações interpessoais, devido à maior exigência do 

cargo e conflitos entre expectativas e resultados.  

Outro estilo de administração que a Teoria Comportamental oferece é a 

Teoria X e Teoria Y, criada por McGregor. Esta compara dois estilos opostos de 

administrar: teoria X – baseada na teoria tradicional, mecanicista e teoria Y – 

baseada em concepções a respeito do comportamento humano. 

Composta por idéias erradas sobre o comportamento humano onde as 

pessoas são preguiçosas, sem ambição, e resistentes às mudanças, a Teoria X 



reflete um estilo de administração rígido e autocrático, onde as pessoas trabalham 

dentro de padrões planejados e são vistas como meros recursos. Representa o 

estilo de administração da Administração Científica de Taylor e da Teoria Clássica 

de Fayol. 

Já a Teoria Y baseia-se em premissas sem preconceitos a respeito da 

natureza humana e propõe um estilo de administração aberto, democrático e 

baseado nos valores humanos. 

Pode-se dizer então que o comportamento organizacional se dá através do 

estudo da dinâmica das organizações e de como os indivíduos se comportam 

dentro dela. Baseado no princípio de que a organização somente alcança seus 

objetivos se os funcionários se coordenarem para realizar algo que 

individualmente não fariam gerando uma interação entre pessoas e organização. 

O poder é visto não como linha de comando, mas como âmbito de 

responsabilidade. 

Para a Teoria Comportamental, a função da escola é manter e conservar 

os padrões de comportamento aceitos como úteis e desejáveis para uma 

determinada sociedade, dentro de um determinado contexto cultural, assim 

como eliminar os comportamentos indesejáveis.  

Como o comportamento é moldado a partir da estimulação externa, o 

aluno não deve participar das decisões curriculares, uma vez que essas 

decisões são tomadas pelos dirigentes e pelo professor, sempre amparados 

nos objetivos e tendo em vista as necessidades da sociedade.  

Os comportamentos desejáveis por parte dos alunos são mantidos 

através de reforços imediatos, como elogios, notas, prêmios, e reforços 

remotos, como diploma, vantagens na futura profissão e possibilidade de 

ascensão social.  

 

Abordagem Estruturalista 

 

Surgiu como uma reação às práticas administrativas injustas causadas 

pela Revolução Industrial. Está dividida em duas Teorias: Burocrática e 

Estruturalista. 



O modelo Burocrático desenvolveu-se através de Max Weber, sociólogo 

alemão, mas foi implantada na Administração a partir de 1940. Baseia-se na 

racionalidade das atividades. 

Para Weber, há três tipos de organização, cada uma com um tipo de 

autoridade: tradicional, carismática, racional ou burocrática.  

Como uma tentativa de compreender a organização como um todo social 

complexo, surgiu o estruturalismo. Essa teoria parte do conceito de estrutura, 

como uma composição de elementos visualizados em relação ao todo do qual 

fazem parte. Portanto, por sua natureza todas as partes estão estruturadas 

(subordinadas uma a outra) de tal forma que alterações em qualquer delas 

implica em rever o todo.  

No conceito estruturalista, as organizações são sistemas complexos 

cujos elementos fundamentais lhe dão coerência e suas características 

permanentes. 

As organizações são uma forma de instituição concebida como unidades 

sociais (ou agrupamentos humanos) intencionalmente construídas e 

reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos. 

Enquanto a Teoria Clássica se concentra na organização formal, a Teoria 

das Relações Humanas tem como objeto de estudo a organização informal, a 

Teoria Estruturalista estuda o relacionamento entre ambas, buscando o 

equilíbrio entre as duas organizações: formal e informal. 

Desta forma, o homem organizacional reflete uma personalidade 

cooperativa e coletivista passando a desempenhar diferentes papéis em diversas 

organizações. Este homem deve possuir as seguintes qualidades: flexibilidade - 

em função da diversidade de papéis desempenhados e as constantes mudanças 

que ocorrem na vida moderna; tolerância às frustrações - para evitar o desgaste 

emocional decorrente do conflito entre as necessidades organizacionais e 

pessoais; capacidade de adiar as recompensas - é poder compensar o trabalho 

rotineiro dentro da organização em detrimento das preferências ou vocações 

pessoais; e permanente desejo de realização, ou seja, adaptação às normas que 

possibilitam o acesso a postos de carreira dentro da organização. 

Um indivíduo desempenha vários papéis, pois participa de diversas 

organizações e grupos, suportando, um grande número de normas diferentes.  

Estas normas são direcionadas para restringir o papel do homem, para 



uniformizar o comportamento de dois ou mais membros do grupo ou organização.  

Desta forma, com um comportamento mais uniforme, o risco de surgirem conflitos 

é menor e a administração da organização torna-se mais fácil. 

Não existem duas organizações iguais. As organizações são diferentes 

entre si e apresentam enorme variabilidade. Contudo, elas apresentam certas 

características que permitem classificá-las em certos grupos ou tipos. Essas 

classificações que denominaremos tipologias das organizações. 

Para facilitar a análise comparativa das organizações, boa parte dos 

autores estruturalistas desenvolveu tipologias de organizações, tentando 

classificá-las de acordo com certas características distintivas. 

Etzioni elabora sua tipologia de organizações, classificando as 

organizações com base no uso e significado da obediência. Para ele, a 

estrutura de obediência em uma organização é determinada pelos tipos de 

controles aplicados aos participantes. Assim, a tipologia das organizações, 

segundo Etzioni, é a seguinte: organizações coercitivas - poder é imposto pela 

força física ou por controles baseados em prêmios ou punições, organizações 

utilitárias - poder baseia-se no controle dos incentivos econômicos, 

organizações normativas - controle moral como a força principal de influência 

sobre os participantes.  

Já Blau e Scott apresentam uma tipologia das organizações baseada no 

beneficiário, ou seja, de quem se beneficia com a organização. Há quatro 

categorias de participantes que podem se beneficiar com uma organização 

formal: os próprios membros da organização; os proprietários ou dirigentes da 

organização; os clientes da organização; e o público em geral. 

Em função dessas quatro categorias de beneficiários principais que a 

organização visa a atender, existem quatro tipos básicos de organizações: 

 Associação de benefícios mútuos: em que os beneficiários principais são 

os próprios membros da organização como as associações profissionais, 

as cooperativas, os sindicatos, os fundos mútuos, os consórcios etc.; 

 Organizações de interesses comerciais: em que os proprietários ou 

acionistas são os principais beneficiários da organização como a maior 

parte das empresas privadas, sejam sociedades anônimas ou 

sociedades de responsabilidade limitada; 



 Organizações de serviços: em que um grupo de clientes é o beneficiário 

principal. 

 Organizações de Estado: em que o beneficiário é o público em geral. 

Uma organização depende de outras organizações para seguir seu caminho 

e atingir seus objetivos. Assim, o importante não é somente a análise 

organizacional, mas também a análise inter-organizacional, que está voltada 

para as relações externas entre uma organização e outras organizações no 

ambiente. 

Neste modelo há uma divisão de trabalho estabelecida implicitamente entre 

os cargos, o que propicia um alto grau de especialização e permite que se 

contratem funcionários tendo por base a qualificação técnica.  

Os incentivos no estruturalismo são mistos, estando presentes na forma de 

recompensas psicossociais quanto monetária, bem como suas influências 

mutuas. 

O estruturalismo vê a organização como um sistema deliberadamente 

construído e em constante relação de intercambio com o meio das 

organizações formais e informais, baseando-se na distribuição de poder de 

forma hierárquica como as organizações coercitivas (coerção), as utilitárias 

(remuneração), as normativas (normas) e as híbridas (organizações duais), 

onde o principal beneficiário é o quadro social. 

Com uma pedagogia estruturalista abre-se a possibilidade de aprendizagem 

das relações democráticas onde o saber e o poder são repartidos. O grupo é 

matriz relacional, atravessada por forças efetivas no meio interpessoal. 

 

Abordagem Sistêmica 

 

A Teoria Geral de Sistemas busca produzir teorias e formulações para 

aplicação nas organizações, através de conceitos de várias disciplinas 

(interdisciplinar). É influenciada por três princípios: expansionismo - Todo 

fenômeno é parte de um fenômeno maior , pensamento sintético - O fenômeno é 

explicado em termos do papel que desempenha no sistema maior e teleologia - O 

fenômeno é explicado pelo seu efeito, pelo o que produz.  

Na Teoria de Sistemas, visualiza-se as organizações como um sistema que 

possui elementos internos relacionados e mantém relação com elementos 



externos. Isto é, trata-se a organização como um sistema que interage com o 

ambiente em que está inserida. 

As organizações possuem uma interação com o meio em que atua: 

fornecedores, concorrentes, governo, clientes, etc. Elas influenciam no ambiente e 

sofrem influências deste. Pela Teoria de Sistemas, as organizações possuem 

algumas características específicas: 

 Comportamento probabilístico e não determinístico: as variáveis externas 

que influenciam as organizações, são desconhecidas e incontroláveis. 

 Partes de mundo maior e feita de partes menores: sistemas dentro de 

sistemas 

 Fronteiras, limites entre os sistemas 

 Homeostase: estado de equilíbrio (Homeostasia) que gera a adaptabilidade 

frente às mudanças externas sugerindo  unidirecionalidade e progresso em 

relação ao fim. 

 Morfogênese: o sistema organizacional tem a capacidade de se modificar 

frente às mudanças e exigências do mercado.  

A idéia central desta abordagem é o homem funcional, ou melhor, a 

organização manter relações comportamentais inter-relacionadas enfatizando um 

conjunto de papéis, não sendo este um esquema fechado, mas sim, um sistema 

que tem mecanismos de intervenção que compõem o contexto e suas variáveis 

como a organização, a personalidade e as relações interpessoais, além da 

liberdade e da contínua interação no ambiente de trabalho. 

A Pedagogia Sistêmica vem ao encontro com a necessidade da observação 

do sistema como um todo. Atende a todos os sistemas, sua interação e o lugar 

de cada um dos elementos do sistema para uma maior funcionalidade. 

 

 

Abordagem Contingencial 

 

Buscando verificar como as organizações operam sob condições variáveis 

e tendo como principal característica o fato de considerar as empresas como um 

sistema aberto, a Teoria Contingecial propõe que as organizações não 

conseguem alcançar eficácia a partir de um único modelo organizacional. 



A Teoria da Contingência surgiu de diversas pesquisas realizadas em 

organizações para verificar quais os modelos estruturais são mais eficazes em 

certos tipos de empresas. Os resultados verificaram a dependência entre a 

estrutura organizacional e o ambiente externo. 

A pesquisa de Chandler demonstrou que a estrutura das empresas se 

altera conforme alteram suas estratégias. 

Já a pesquisa de Burns e Stalker tem a finalidade de verificar a relação 

entre as práticas administrativas e o ambiente externo das indústrias, resultando 

nas organizações mecanísticas e nas organizações orgânicas. 

A partir da descoberta das organizações mecanísticas e orgânicas, 

verificou-se que a primeira operava em um ambiente estável, enquanto que a 

segunda, em um ambiente instável. 

Lawrence e Lorsch fizeram sua pesquisa em cima da análise entre a 

organização e o ambiente. Foram estudadas as características que as empresas 

devem ter para enfrentar as mudanças do ambiente, concluindo que os problemas 

básicos da organização são a diferenciação (divisão de trabalho entre os 

departamentos) e a integração (todos os departamentos visam a atingir o objetivo 

organizacional). 

Joan Woodward avaliou se as práticas administrativas estavam 

relacionadas com o sucesso empresarial. Como resultado de sua pesquisa, 

percebeu que a estrutura organizacional é afetada pela sua tecnologia e que as 

empresas com operações estáveis e as com operações mutáveis exigem 

estruturas diferenciadas. 

Conforme visto, para a Teoria Contingencial, não há uma única maneira, 

que seja a ótima, para estruturar e organizar uma empresa, mas esta deve contar 

com uma estrutura flexível, moldada rapidamente às mudanças ambientais, 

equipes multidisciplinares e temporárias, autoridade descentralizada, liberdade e 

poucas regras e procedimentos. 

Nesta teoria a Bipolaridade continua e não há uma única solução, mas 

soluções dinâmicas que podem ser aplicadas em diferentes situações. A ênfase 

está no ambiente e na tecnologia e possui organizações como sistemas aberto e 

fechado simultaneamente. 

Numa perspectiva educacional, o grande desafio dos gestores está nas 

mudanças constantes do ambiente, em função do grande dinamismo 



decorrente dos aspectos da globalização e do rápido avanço tecnológico. Deve-

se usar a sensibilidade para perceber e se antecipar a essas mudanças e 

interpretá-las da melhorar forma, de modo a alinhá-las aos objetivos das 

organizações, visando a melhoria contínua. Também, é imprescindível manter 

olhar atento ao valor evolutivo do funcionário e à sua capacidade de adaptação 

e flexibilidade. 

 

Abordagem Neoclássica 

 

A Abordagem Neoclássica trabalha com os princípios da Teoria Clássica, 

atualizando-os para as organizações atuais. Suas principais características são: 

ênfase na prática da administração, reafirmação dos princípios da Teoria Clássica 

e ecletismo nos conceitos 

Para os neoclássicos, as organizações possuem alguns aspectos comuns. 

O objetivo é a razão de ser da empresa, a administração é feita com eficiência 

(corretamente) e eficácia. 

Há uma divisão do trabalho caracterizada pela decomposição de um 

trabalho em atividades menores, criando os níveis hierárquicos: institucional, 

funcional e operacional e aplicando os conceitos de autoridade, responsabilidade 

e delegação. 

O planejamento é a função administrativa que determina 

antecipadamente os objetivos e como alcançá-los. O estabelecimento dos 

objetivos é o primeiro passo do planejamento que ocorre em três níveis: 

estratégico, tático e operacional.  

A organização é a função administrativa que consiste no agrupamento 

das atividades necessárias para realizar o planejado. Quanto à sua 

abrangência, a organização pode ocorrer em três níveis: nível global (desenho 

organizacional), nível departamental (desenho departamental) e nível das 

tarefas e operações (desenho de cargos e tarefas).  

A direção é a função administrativa que orienta e guia o comportamento 

das pessoas na direção dos objetivos a serem alcançados. É uma atividade de 

comunicação, motivação e liderança e refere-se a pessoas. Em sua 



abrangência, a direção ocorre em três níveis: nível global (direção), nível 

departamental (gerência) e nível operacional (supervisão).  

O controle é a função administrativa que busca assegurar se o planejado, 

organizado e dirigido cumpriu os objetivos pretendidos. O controle é constituído 

por quatro fases: estabelecimento de padrões, observação do desempenho, 

comparação do desempenho com o padrão estabelecido e ação corretiva para 

eliminar os desvios.  

 

2.2. Concepção tradicional de funcionário que trabalha na escola 

 Neste item, iremos refletir sobre a concepção tradicional de funcionário 

que trabalha na escola. 

A luta pela valorização social e profissional dos trabalhadores em 

educação remonta a épocas distantes. Registros históricos dão conta de que, 

desde a Constituinte do Império, os representantes do povo na assembléia 

clamavam por mais qualificação, salários mais justos e melhores condições de 

trabalho para o professorado. 

Tal movimento foi decisivo para a publicação da primeira lei do ensino, 

que instituiu o piso salarial dos professores públicos brasileiros, cuja receita 

advinha da arrecadação de impostos provinciana. 

No século XVI, quando jesuítas que não tinham formação filosófica ou 

teológica, e, portanto, não eram preparados para lecionar, mas viviam nos 

colégios, ali realizavam tarefas compreendidas, hoje, como de apoio à carreira 

docente. Cuidavam da cozinha, da enfermaria, da manutenção do ambiente, 

das bibliotecas e dos demais afazeres. Estes eram os irmãos coadjutores, os 

quais não eram assalariados, mas administravam as fazendas que proviam a 

infra-estrutura material e financeira dos colégios, instalados nas principais 

cidades da Colônia. 

Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, instituíram-se as “aulas régias”, 

instaladas em salas de residências ou sacristias de igrejas, onde professores 

sem formação lecionavam e escravos cuidavam da limpeza. 

Em meados do século XIX, porém, com a instalação dos Liceus e das 

grandes Escolas Normais, em grandes e complexos prédios nas capitais, 



multiplicaram os afazeres em torno da prática docente, ensejando o surgimento 

de outros trabalhadores em educação responsáveis pelas bibliotecas, 

secretarias e pela conservação e limpeza das dependências - Importante 

ressaltar que, nesse período, tanto professores quanto funcionários gozavam 

de grande prestígio na sociedade, uma vez que identificados com a construção 

da cultura nacional. 

Entretanto, ao longo dos anos, especialmente na segunda metade do 

século XX, com a grande migração da população dos campos para as cidades, 

o número de matrículas nas escolas da educação básica aumentou 

expressivamente, acarretando, além do aumento do número de professores e 

funcionários contratados, a inclinação proporcionalmente inversa do valor dos 

salários.  

Inicia-se então o processo de desvalorização por que vêm passando os 

educadores até os dias atuais. 

A partir da década de 1980, com a redemocratização do país e com os 

altos índices de inflação consumindo a renda familiar, o movimento sindical 

entra em cena, assumindo, especialmente na educação, a luta por melhores 

condições de trabalho, salários mais dignos e pela “revalorização” dos 

trabalhadores. 

No entanto, a redescoberta do valor da escola e o reconhecimento da 

educação formal como fator relevante no contexto das transformações sociais 

têm estimulado a formulação de propostas inovadoras voltadas para o sistema 

de formação de educadores. 

Com a crise ética, o aumento da violência e a discriminação cultural, que 

põem em risco a cidadania, e o contencioso histórico, que progressivamente 

passa a ser agora enfrentado, revelam a necessidade de afirmação de uma 

nova concepção de educação escolar. Uma educação que promova a formação 

de cidadãos conscientes, críticos e participativos. 

Para se ter um Brasil de todos é indispensável mudar os rumos da 

educação básica escolar no nosso país. A escola pode e deve ser o mais 

importante espaço de formação cidadã.  

Na realidade, a aprendizagem, principal função social da escola na 

perspectiva da formação cidadã, envolve a aquisição de um conjunto de 

informações, habilidades e valores, todos socialmente relevantes. Porém é 



evidente que, de forma complementar à importante atuação do professor em 

sala de aula, ocorrem significativos processos educativos nos demais 

ambientes da escola, colocando em cena os trabalhadores em educação não-

docentes (denominados funcionários de escola) que estão atuando nas 

unidades de ensino em todo país. 

Essa nova concepção no espaço escolar é ensejada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n. 9.394/96), que, em seu 

artigo 1°, propõe: 

Uma nova concepção de educação, que passa a 
ser definida como processo abrangente, voltado à 
formação global do indivíduo, vinculada ao mundo do 
trabalho e à prática social, na perspectiva da construção 
de uma sociedade justa e democrática, consolidando 
assim, uma concepção de educação cidadã, que se afasta 
de modelos pedagógicos padronizados em favor de um 
ambiente de aprendizagens colaborativas e interativas, 
que considerem todos os integrantes da escola 
protagonistas do processo educativo. 

 

A compreensão desse conceito implica, entre outros aspectos, refletir 

sobre a nova função social da escola e, por conseqüência, sobre a nova função 

pedagógica de seus profissionais. 

Nesse sentido, torna-se tão imprescindível quanto urgente a superação, 

nas instituições educacionais, da cultura imperativa e tradicionalista, 

historicamente agregada ao fazer educativo, avançando-se para uma prática de 

trabalho coletiva, comprometida com a qualidade da educação. 

Tal entendimento auxilia-nos a vislumbrar o traço pedagógico inerente às 

funções do trabalhador não-docente, redimensionando sua importância e sua 

atuação educativa a patamares mais definidos, tanto em termos sociais quanto 

profissionais, colocando-o como agente planejador, executor, avaliador do 

projeto político-pedagógico da escola.  

 

 

 

2.3 – Uma nova perspectiva: de funcionário a educador não docente 



Os funcionários, outrora identificados por nomenclaturas diversas – 

serviçais, servidores, auxiliares – e, principalmente, por exercerem o papel de 

meros cumpridores de tarefas, devem ser chamados agora para uma nova 

missão, em face das profundas e radicais transformações por que passam a 

sociedade e a escola. 

Hoje, com a progressiva expansão da escolarização, percebe-se que, 

mais do que ser instruída por professores, a população precisa ser educada por 

educadores, compreendendo-se que todos os que têm presença permanente 

no ambiente escolar, em contato com os estudantes, são educadores, 

independentemente da função que exerçam. 

Nesse novo cenário, merendeiras precisam, também, cuidar da 

educação alimentar, bibliotecários, ajudar na construção do hábito da leitura e 

da educação literária, secretários devem colaborar com o processo avaliativo do 

ensino e da aprendizagem, configurando-se a instituição de novas identidades 

funcionais.  

Rompendo os paradigmas anteriores tanto no plano profissional, quanto 

no plano social, esta mudança não se propõe unilateralmente, mas coletiva, 

conjunta, culminando com o reconhecimento das funções novas do funcionário 

escolar como as de um educador não-docente. 

Partindo do pressuposto de que a formação das crianças e dos jovens 

ocorre por meio de sua participação na rede de relações que constitui a 

dinâmica social, na qual se assimilam conhecimentos e desenvolvem-se hábitos 

e atitudes de convívio social, como a cooperação, o respeito humano, que o 

aluno vai paulatinamente exercitando hábitos e desenvolvendo atitudes. 

Yves e Cortella, dizem que para trabalhar valores, questões éticas e 

morais, não deve haver uma matéria no currículo escolar, mas que estes 

devem, sim, fazer parte de todas as disciplinas. Acredito que tais pontos devem 

ser prioritários e podem ser abordados não só dentro de sala de aula como fora, 

uma vez que problemas éticos, morais, de virtude, são aqueles que são vividos 

e experienciados.  

Esse deve ser um projeto pedagógico da escola. 
Creio que caminhamos de forma acelerada, na sociedade 
ocidental, para o colapso moral – em relação ao qual 
devemos nos acautelar-, de modo que se quisermos evitá-
lo, ou ao menos adiá-lo, cabe à escola a tarefa (que não é 
exclusiva dela, nem é exclusiva de um ou outro professor) 



de lidar com esses temas de maneira exemplar como 
prática coletiva. (CORTELLA, 2005:106) 

 

Tal tarefa se designa a todos os profissionais de uma escola, trata-se de 

um trabalho em âmbito institucional. A escola é um local de encontros 

existenciais, da vivência das relações humanas e da veiculação e intercâmbio 

de valores e princípios de vida. Os momentos vividos juntos e os valores que 

foram veiculados nesse convívio, de forma implícita ou explícita, inconsciente 

ou conscientemente, tende a ser lembrado pelo educando durante o decorrer 

de sua vida, marcando profundamente sua personalidade e norteando seu 

desenvolvimento.  

Para que este trabalho tenha sucesso, toda a equipe da escola deverá 

trabalhar em conjunto, em prol da formação plena dos educandos, dedicar-se, 

acreditar e viver a educação. 

Para isso, os funcionários devem ter a consciência de seu papel de 

educador, construindo sua nova identidade profissional, isto é, ser 

profissionalizados, recebendo formação inicial e continuada tanto quanto os 

professores. 

Todos têm de dar exemplos educativos coerentes para que o ambiente 

da escola responda a um projeto educativo comum e permita uma visão mais 

objetiva e, ao mesmo tempo, de cooperação e ajuda mútua.  

O trabalho de uma equipe educativa não é a superposição das tarefas, 

nem a soma do trabalho de seus membros, mas supõe que assuma a 

responsabilidade coletiva, que passa pela realização de cada uma das tarefas. 

Isso aumenta a qualidade e incrementa as possibilidades da escola, já que a 

avaliação do trabalho realizado, que pode ser feita pela própria equipe, torna-se 

um elemento dinamizador do grupo. 

Sob a ótica da recriação do ambiente escolar em espaço privilegiado de 

acumulação de saberes, de transmissão de cultura e, essencialmente, de 

práticas sociais e pedagógicas pautadas na ética e na democracia, emerge a 

necessidade da capacitação profissional de todos os seus atores. 

O indivíduo, dotado dos conhecimentos necessários à otimização de seu 

desempenho funcional, desenvolve-o com competência, criticidade e 

racionalidade, abandonando, gradativamente, as ações eminentemente 

empíricas. 



A competência profissional legitima a ação do funcionário de escola, 

conferindo-lhe identidade com a atividade que realiza e a dignidade da 

profissão, estabelecendo, entre outras atribuições, sua participação na 

elaboração da proposta pedagógica, na preparação e na avaliação do trabalho 

educativo. 

A re-significação do papel dos funcionários escolares, que os transforma 

em educadores não-docentes, o reconhecimento, por si e pelo outro, do caráter 

pedagógico imbuído em suas funções, caracterizam o nascimento das novas 

identidades funcionais. 

Nesse sentido, os princípios que sustentam e fundamentam a 

constituição das identidades dos trabalhadores em educação – funcionários de 

escola encontram-se estreitamente relacionados à concepção do ambiente 

escolar como espaço democrático de formação integral e cidadã e à 

reconstrução do fazer pedagógico como prática coletiva de trabalho e 

convivência. As atitudes requeridas de todo o pessoal educador deve responder 

ao modelo educativo escolhido. 

Torna-se então indispensável à formulação de uma política de elevação 

da escolaridade para os funcionários que não possuem educação básica, 

recorrendo-se inclusive à Educação de Jovens e Adultos (EJA), ofertada pela 

própria rede de ensino de atuação, como alternativa para o impasse. 

Deve-se investir, para a formação dos funcionários com cursos 

profissionais, pois é absolutamente imprescindível que esses trabalhadores 

sejam estimulados pela possibilidade de um desenvolvimento profissional 

transformador e que jamais abram mão de continuar a aprender, de se 

atualizar, de aprofundar seus conhecimentos. 

Dessa maneira, a continuidade da formação, ofertada sob as mais 

variadas formas (capacitação, qualificação, aperfeiçoamento, seminários), 

pressupõe, elementarmente, uma formação profissional mais sólida e 

especializada, fortalecedora de uma atuação educativa competente e 

transformadora, dentro e fora do contexto escolar, podendo optar por uma 

formação multi-competente, integrando campos de atuação mais abrangentes e 

sinérgicos. 

Remetendo o conhecimento à prática, fazendo com que o funcionário 

atue de maneira decisiva e consciente nas situações cotidianas da escola, 



propondo soluções concretas e criativas aos conflitos inerentes ao fazer 

pedagógico e às relações sociais e profissionais que dele emanam. 

Esta proposta de formação dos funcionários escolares traz, além da 

expectativa quanto à democratização das relações que permeiam o processo 

de ensino-aprendizagem, um reforço do sentido pedagógico para o não-

docente, que não se confunde, em suas funções, com o docente, mas, 

articuladamente a este, desempenha papel essencial ao processo educativo 

global, determinante da ação qualitativa de uma escola que prepara para o 

exercício da cidadania. 

A motivação para a melhoria do trabalho de cada um dos membros da 

equipe de educadores deve levá-los a elaboração de um plano pessoal de 

aperfeiçoamento, assumido por toda a equipe. 

É necessário também traçar um plano coletivo, a fim de assegurar temas 

para a discussão, formação ou ampliação de conhecimentos. Isso se pode 

conseguir programando reuniões coletivas de trabalho por níveis, por ciclos, por 

aspectos, por áreas, por temáticas, etc.  

O redimensionamento do papel da escola requer uma nova concepção 

do espaço escolar, o qual, sintonizado com os novos direitos sociais, deve 

apoiar-se nas práticas coletivas de trabalho, primando pelas relações éticas e 

democráticas. 

O ambiente escolar torna-se local de circulação de saberes, de 

construção de conhecimento, onde todos são sujeitos autônomos, críticos e 

participativos, transformando radicalmente os papéis da escola e da educação. 

Os funcionários escolares são convocados para uma nova missão, que 

não se prende à execução automatizada de tarefas, mas, ao contrário, implica a 

reflexão permanente sobre suas ações como atitudes educativas influentes na 

formação global dos educandos. Por conseguinte, implica o planejamento 

intencional, na execução cuidadosa e na avaliação crítica de suas atividades. 

Há, ainda, que se mencionar o pressuposto da terceirização, que caminha a 

passos largos nos serviços públicos e que, no caso especial da educação, se 

contrapõe à gestão democratizada do ambiente escolar. 

A prática educativa firmada nos princípios da democracia e do fazer 

coletivo suscita a imprescindível identificação do trabalhador com seu local de 

trabalho, a qual depende da manutenção de profissionais efetivos. 



Evidentemente, tais aspectos ficam prejudicados em função da terceirização 

dos funcionários, cujo vínculo empregatício com a iniciativa privada resulta em 

uma alta rotatividade destes pelos estabelecimentos de ensino atendidos. 

Todavia, para as regiões onde esse processo já está em andamento, há 

que se pensar em mecanismos que assegurem sua profissionalização, não só 

como instrumento de elevação da qualidade dos serviços, mas, também, como 

critério seletivo para a sua contratação. 

Partindo da premissa de que a escola é espaço de integração e 

socialização do educando e de que todos os trabalhadores que nele atuam têm 

participação no processo educativo, pode-se compreender que educar é uma 

tarefa que deve ser exercida compartilhadamente. 

O reconhecimento das novas identidades funcionais deve contar com a 

implementação da gestão democrática nas escolas e nos sistemas de ensino, 

assegurando a participação de todos os segmentos nos processos de 

planejamento, execução e avaliação da proposta pedagógica, garantindo-se a 

presença dos funcionários nos conselhos escolares e nos conselhos nacional, 

estaduais e municipais de educação.  

 

2.4.  O Projeto Político Pedagógico e a Gestão democrática 

Organização, administração e gestão são termos aplicados aos 

processos organizacionais, com significados muito parecidos. Libâneo 

(2001:97), descreve o significado de cada termo da seguinte maneira: 

Organizar significa dispor de forma ordenada, 
articular as partes de um todo, prover as condições 
necessárias para realizar uma ação; administrar é o ato 
de governar, de pôr em prática um conjunto de normas e 
funções; gerir é administrar, gerenciar, dirigir. No campo 
da educação, a expressão organização escolar é 
freqüentemente identificada com administração escolar, 
termo que tradicionalmente caracteriza os princípios e 
procedimentos referentes à ação de planejar o trabalho da 
escola, racionalizar o uso de recursos (materiais, 
financeiros, intelectuais), coordenar e controlar o trabalho 
das pessoas.  

 

A mudança de paradigma de administração para gestão vem ocorrendo 

no contexto das organizações e dos sistemas de ensino voltados para o esforço 

competente de promoção da melhoria do ensino brasileiro e sua evolução.  



O mesmo acontece com os termos gestão e direção, por momentos são 

determinados como sinônimos, ora o primeiro praticamente se confunde com 

administração e o segundo com um aspecto do processo administrativo. 

O termo cultura organizacional vem diretamente associado à idéia de que 

as organizações são marcadas pelas interações sociais entre as pessoas, 

destacando as relações informais que ocorrem na escola, para além de uma 

visão meramente burocrática do funcionamento da instituição. 

A administração escolar está comprometida com a transformação social, 

bem como estabelece alguns pressupostos básicos para que tal administração 

se concretize. A forma pela qual é percebida a função administrativa escolar 

varia de acordo com as concepções educacionais vigentes, com as 

expectativas individuais e sociais, relativamente ligada à ação da escola e ao 

papel do professor e funcionários, conforme a tradição e os modos comuns 

pelos quais a ação é exercida. 

Em linhas gerais, a Gestão é caracterizada pelo reconhecimento da 

importância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas decisões 

sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. Trata-se de um 

compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos e 

significativos. 

Assim, a expressão “gestão educacional” surge em substituição a 

“administração educacional”, para representar não apenas novas idéias, mas 

sim um novo paradigma, um novo conceito de organização. 

Para cada sistema escolar é preciso estabelecer um conjunto de 

objetivos antes de estabelecer as suas funções, que por sua vez, deverão 

incluir a todo o momento um planejamento e coordenação de programas de 

relações públicas; manutenção de regimento pessoal escolar; coordenação de 

atividades e recursos didáticos para a aprendizagem, supervisão do profissional 

e aquisição de suprimento e equipamentos necessários. 

Vale distinguir duas concepções dos processos de organização e gestão 

em relação às finalidades sociais e políticas da educação: 

1) Concepção científico-racional – visão burocrática e tecnicista da 

escola, dão forte peso à estrutura organizacional, à definição rigorosa 

de cargos e funções, a hierarquia de funções, as normas e 



regulamentos, a direção centralizada e ao planejamento com pouca 

participação das pessoas; 

2) Concepção sociocrítica – um sistema que agrega pessoas, 

destacando o caráter intencional de suas ações. A organização 

escolar é construída pela comunidade educativa, envolvendo 

professores, funcionários, alunos e pais. Esta concepção de escola se 

manifesta em diferentes formas de organização e gestão: concepção 

interpretativa, concepção técnico científica, concepção 

autogestionária e concepção democrática-participativa. 

A teoria da gestão democrática-participativa de maneira geral, e 

particularmente na educação, é uma síntese integrada das teorias 

administrativas organizacionais. 

A construção de uma escola democrática significa vinculá-la com todo 

um processo mais amplo de construção da democracia, de construção de uma 

cultura democrática. Na concepção democrático-participativa, os profissionais 

que trabalham na escola precisam desenvolver e pôr em ação competências 

profissionais específicas para participar das práticas de gestão. 

A complexidade do processo de ensino depende, para seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, de ação coletiva, de espírito de equipe, 

sendo este o grande desafio da gestão educacional. 

A prática individualizada deve ser superada gradativamente em nome de 

uma ação coletiva pela qual, no final, todos saiam ganhando, aprimorando-se 

no exercício da democracia ativa e da socialização como forma de 

desenvolvimento individual. 

Sendo assim, segundo CURY (2005:15-16): 

As diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 
nº9.394/96, repondo este principio no seu artigo 3º e 
reconhecendo o principio federativo, repassou aos 
sistemas de ensino a definição das normas de gestão 
democrática do ensino no próprio inciso VIII do artigo 3º: 

VIII – gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. 

A forma desta lei está diretamente posta no artigo 
14. Mas, conseqüentemente com a educação nacional, 
reservou dois princípios que deverão ter caráter nacional 
e não poderão deixar de constar das normas estaduais e 
municipais sobre o assunto. Ipsis litteris, tais princípios, 
que constam dos incisos I e II do artigo 14, dizem 
respectivamente: 



I – participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local 
em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

 Porém para implementar esta forma organizacional da escola de forma 

democrática e participativa, os gestores escolares têm de romper com muitos 

princípios tanto de ordem teórica-histórica quando de formação pessoal e 

profissional. 

 E para que as rupturas sejam realizadas de forma transcendente será 

imprescindível uma formação continua de seus estudos, pois,  

 Um ponto fundamental na administração clássica e 
que não se sustenta nas organizações modernas é a 
separação entre decisão e execução: os que executam 
são destituídos do poder de decisão, cabendo-lhes tão 
somente aplicar normas, regras e ordens provenientes da 
administração, ou seja, os que ocupam cargos 
administrativos estão acima dos que realizam as 
atividades básicas, que se identificam com os fins ou 
objetivos da organização. Por conta dessa divisão, a 
hierarquia é muito importante; na verdade é um principio 
básico da burocracia, bastante presente nas organizações 
escolares. 
 Contrariamente a essa posição, entende-se hoje a 
gestão como um trabalho de equipe que valoriza a 
participação da comunidade escolar nas decisões e 
estimula o trabalho coletivo. 
 Assim, as organizações e os profissionais que se 
encontram preparados para enfrentar a mudança 
trabalham especialmente com relações horizontais, em 
que as decisões são compartilhadas pelos executores das 
tarefas principais, havendo maior distribuição do poder e 
valorização da competência e do conhecimento. 
 A autoridade é centrada na competência, antes 
que no cargo, e legitimada pelo grupo, antes que pela lei; 
é fundamental o compromisso, assumir responsabilidade 
pelos resultados do próprio trabalho; a qualidade é 
intrínseca, definida por critérios elaborados pelos que 
fazem e pelos que recebem o serviço. (ALONSO, 
2005:29)  
 

Desta forma, podemos afirmar que a administração escolar, não só 

depende dos conhecimentos do diretor na área administrativa e de como o 

diretor irá realizar sua tarefa de administração, vai além. O papel do diretor é 

fundamental para assegurar a unidade de propósito e a implementação das 

funções. O papel do diretor é fundamental para assegurar esta unidade de 



participação, democracia, cidadania, envolvimento, bem como todo o programa 

institucional, realizando parcerias com toda a comunidade. 

 Tantos os educadores como aqueles considerados não docentes devem 

estar preparados para enfrentar as mudanças sugeridas pelas teorias, 

implicando na necessidade de aumentar suas compreensões referentes às 

propriedades estruturais dos sistemas sociais, bem como, o funcionamento 

deles na escola.  

Em uma gestão participativa, não basta que haja na equipe certas 

pessoas que apenas administrem a realização das metas, objetivos, recursos e 

meios já previstos. É preciso que se consiga da equipe o compartilhamento de 

intenções, valores, práticas, de modo que os interesses do grupo sejam 

canalizados para esses objetivos, e que várias pessoas possam assumir a 

liderança e desenvolver essas qualidades. Trata-se da liderança cooperativa 

que envolve determinados requisitos como: capacidade de comunicação e de 

relacionamento com as pessoas, saber escutar, saber expor com clareza suas 

idéias, capacidade organizativa, compreender as características sociais e 

culturais. 

A gestão participativa é um modo de fazer funcionar uma organização 

em que se criam formas de inserir todos os membros da equipe nos processos 

e procedimentos de tomada de decisões a respeito de objetivos, critérios de 

realização desses objetivos, encaminhamento de solução para problemas. 

Tanto a solução de problemas como as decisões a serem tomadas requerem 

alguns procedimentos como o levantamento de dados e informações sobre a 

situação analisada, a identificação dos problemas e das possíveis causas, a 

busca de soluções possíveis, a definição de atividades a serem postas em 

prática. 

Ninguém pode participar plenamente de uma equipe se não estiver bem 

informado sobre os assuntos tratados. A participação em um grupo e nas 

reuniões exige que os membros conheçam o assunto e se familiarizem com a 

problemática discutida.  

Todas as pessoas que trabalham na escola e que participam dos 

processos de gestão e tomada de decisões precisam dominar conhecimentos, 

instrumentos e práticas de avaliação. As reuniões e os encontros específicos 

para realizar a avaliação da escola constituem espaços adequados para discutir 



se os objetivos pretendidos estão sendo alcançados; definir as ações e os 

procedimentos necessários para retomar o rumo; e as mudanças necessárias 

para melhor promover a aprendizagem dos alunos. 

Desta forma, o planejamento participativo parece corresponder à 

metodologia mais adequada para a preparação e organização dessa ação. Mais 

do que isso, torna-se condição primeira para que a ação transformadora o seja 

efetivamente, ao garantir que todos que participem. 

Carlos Luiz Gonçalves, em seu estudo, parte do pressuposto de que o 

Projeto Pedagógico é, ao mesmo tempo, um movimento e um documento. 

Movimento, pois está em permanente mudança pela atuação das forças 

político-educacionais existentes na escola e não pode ser caracterizado, de 

forma alguma, como um movimento simples. Solicita um alto grau de 

compromisso político e competência técnico racional, pois se constitui em um 

espaço de acordos entre educadores docentes e não docentes, alunos, 

comunidade e órgãos de supervisão e de gestão. 

Pode-se dizer então, que quando se pensa no Projeto Pedagógico como 

movimento, refere-se a um processo contínuo e permanente de tomada de 

decisões diante de uma realidade em constante mudança. 

Visto também como documento, registra as decisões dos educadores da 

escola em uma determinada fase do movimento apontado acima, 

sistematizando intenções e diretrizes, e assim, possuindo um grande 

instrumento de integração e melhoria da qualidade de ensino. 

Diversos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e de suas regulamentações definem que a elaboração do Projeto Político é uma 

incumbência das escolas. Tal tarefa deve ser realizada coletivamente e o 

documento deve ser conhecido pela comunidade, assim como sua execução 

precisa ser acompanhada por ela.  

Assim, no planejamento participativo a grande separação não se dá entre 

quem decide e quem executa, uma vez que todos planejam. Tal trabalho abre 

espaços para utopia, faz com que o grupo desenvolva seu próprio pensamento 

a respeito e se organize em função do que for pensado. Isto quer dizer que 

fundamenta a tarefa de opção do grupo, ao mesmo tempo que acontece o 

amadurecimento humano e se abrem múltiplas possibilidades de ação política 

significativa. 



Acredita-se que o Projeto Pedagógico em forma de documento é aquele 

que comunica com clareza as decisões da equipe escolar e nele poderia conter: 

 A sistematização e o registro das diretrizes que orientam a 

atuação da escola como: a concepção de sociedade, de ser 

humano e de educação; a função social da escola; a concepção 

de conhecimento, processo de ensino e processo de 

aprendizagem; a estrutura do funcionamento da unidade escolar e 

da atuação dos participantes; e a formação continuada dos 

educadores em serviço. 

 A indicação dos projetos considerados adequados para efetivar as 

diretrizes, com o propósito de associar as intenções à situação 

existente na escola. 

 A previsão dos mecanismos de avaliação de desempenho da 

instituição, daqueles que dela participam e da aprendizagem dos 

alunos por meio de orientação do acompanhamento permanente 

das atividades cotidianas, corrigindo rumos e promovendo os 

ajustes necessários. 

Tais concepções geram coerência entre o dizer e o fazer, pelo próprio 

relacionamento obrigatório que estabelece entre conhecimentos da realidade, 

teoria e ação. A sempre crescente clareza que vai gerando e incorporando ao 

patrimônio do grupo, faz com que, cada vez mais, o dizer se aproxime do agir e 

vice-versa. 

Num processo como o descrito, há um compromisso constante com a 

mudança: todo ele é pensado e só tem sentido em função da mudança. A 

proposta básica é de mudar a realidade conforme as ações tomadas. Como 

resultado, além da natural eficácia que se espera do planejamento, é obtido o 

crescimento de cada pessoa e do grupo como um todo. A participação em um 

processo grupal de ação-reflexão é, em minha perspectiva, o mais adequado 

método educativo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

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

bibliográfica que possibilitou toda a fundamentação teórica até aqui construída, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também foi um norteador 

para as minhas reflexões. 

 Tendo em vista a construção de uma assessoria educacional, trabalhei 

também com uma pesquisa exploratória criando dois tipos de roteiros de 

entrevista: um deles voltado para gestores (anexo 1) e o outro a funcionários 

(anexo 2), abordando o tema: como é vista a participação do educador não 

docente.  

Para viabilidade do projeto, conto com esta investigação de campo, 

envolvendo visitas a instituições e as entrevistas mencionadas.  

O roteiro construído para as duas categorias de sujeitos, manteve o 

propósito de conhecer, observar e analisar as atividades, assim como as 

funções desempenhadas por gestores e educadores não docentes em prol de 

uma gestão democrática. 

Visando à formação do funcionário como agente educador na instituição 

escolar, considero necessário trabalhar com dados da realidade sobre o que 

estes pensam sobre a importância da ética no ambiente de trabalho; na 

formação dos alunos; o respeito entre funcionários, educadores, gestores e 

pais; e a possibilidade de trocar conhecimento entre os diferentes setores da 

instituição escolar. 

Para realizar a pesquisa de campo, foi escolhida uma escola particular da 

zona sul de São Paulo, e uma escola municipal de ensino fundamental e médio 

da zona norte. Foram entrevistados 3 funcionários de cada instituição assim 



como seus respectivos gestores. Nenhum resistiu em responder à entrevista e 

foi garantido, desde o inicio, sigilo à identidade dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DE CAMPO 

 

1.0 Dados das instituições 

A primeira escola citada possui raízes alemãs e completou 131 anos, em 

setembro de 2009. Oferece uma ampla e sólida formação pluricultural e 

plurilinguística, por meio de seus currículos brasileiro e alemão. No currículo 

brasileiro, o aprendizado de Alemão inicia-se no 2º ano do Ensino Fundamental; 

o de Inglês, na 5ª série; e o de Espanhol, na 8ª série. No Ensino Médio, há 

também a opção profissionalizante na área de Gestão com Habilitação 

Profissional em Comércio Exterior. 

Com uma comunidade escolar composta por quase 10.500 alunos e cerca 

de 830 professores, especialistas e auxiliares de ensino, distribuídos em suas 

cinco unidades, o colégio mantém uma infra-estrutura que busca garantir um 

processo educativo de desenvolvimento integral do aluno, da Educação Infantil 

à 3ª série do Ensino Médio. 

No aspecto disciplinar, o Colégio adota uma diretriz pela qual se guiam as 

normas e os limites: o respeito. Educa-se para o respeito, nos níveis individual e 

coletivo, a princípios e valores que incluem a ética; a pluralidade cultural, étnica, 

religiosa e social; a liberdade e autonomia; e a integridade de caráter. 

Já a segunda escola conta com uma grande credibilidade, não só na região 

em que se situa (Santana), como também em toda São Paulo. Além do Ensino 

Fundamental e Médio e da concorrida Educação Profissional, a escola oferece 

o curso de Habilitação Específica de Magistério, que forma professores para a 

Pré-Escola e as quatro primeiras séries do Fundamental. Entre os cursos 

profissionalizantes, o curso mais procurado é o Técnico em Laboratório de 

Prótese Dentária.  



Ao todo, a escola atende aproximadamente três mil alunos, possui 30 salas 

de aula, dois laboratórios de Informática, um de Prótese, um de Arte, um de 

Ciências Físicas e Biológicas, sala de leitura com acervo de cinco mil títulos, 

sala de vídeo, Biblioteca especializada, três quadras esportivas e um auditório 

para mais de 160 pessoas. 

 

 

 

2.0 Dados das entrevistas 

2.1. Funcionários 

Foram entrevistados 6 funcionários, dentre eles, metade era de uma escola 

particular e a outra metade de uma escola pública.  

Ao serem questionados de como era para eles trabalhar naquela instituição 

todos os entrevistados responderam que era bom e bastante gratificante 

trabalhar naquele local. 

Em seguida, questionei-os sobre como era para eles a relação com a equipe 

gestora, equipe docente, os alunos, pais e colegas. Dentre as duas escolas, 4 

deles (três funcionários da escola pública e um da escola privada) afirmaram 

que os gestores, professores, colegas, alunos e pais da comunidade escolar 

respeitam o seu trabalho e raramente demonstram algum tipo de 

contentamento ou descontentamento, porém os outros dois entrevistados 

(pertencentes a escola privada) crêem que o respeito não é uma regra quando 

se trata de funcionários e que depende do setor do qual a pessoa faz parte para 

que esteja presente uma relação harmoniosa. 

Ao perguntar sobre a relação entre gestão e funcionários, pude notar que 

apenas o um funcionário ( da escola pública e terceirizado) entrevistado teve 

uma resposta diferente dizendo que não possui de fato uma relação com o 

gestor. Já os outros 5 entrevistados acreditam que esta relação nada mais é do 

que mandatos e execuções onde eles estão ali para contemplar os interesses 

da gestão. Entretanto possuem uma relação respeitosa que valorizam no 

ambiente de trabalho. 

Quando questionados sobre a relação entre funcionário-aluno, 3 ( um da 

escola pública e dois da escola privada) afirmaram que existe uma relação 

respeitosa entre eles, onde comunicam-se de forma agradável e harmoniosa e 



que os alunos não esquecem de os cumprimentar e serem educados.  Na visão 

de outros 2 (um de cada instituição) trata-se de uma relação que não pode ser 

generalizada pois depende de quem está envolvido neste relacionamento, há 

funcionários que possuem mais contato com os alunos do que outros. Por fim, 

um deles (funcionário da escola pública), não acredita que haja respeito de 

todos os alunos nessa relação. 

Através desta resposta, do respeito dos alunos, que estão sendo formados, 

perguntei sobre a troca de conhecimento entre os profissionais da escola, e se 

havia abertura para funcionários no processo educativo.  

Quatro entrevistados (três deles da escola pública, e um da escola 

particular), afirmaram que há uma troca de experiências entre funcionários, 

porém realizada informalmente. Estes não se consideram peças fundamentais 

no processo educativo uma vez que consideram o professor o único docente da 

instituição. 

Outros dois (funcionários da escola particular), acreditam ser peças chave 

para o processo educativo e acreditam que há troca de experiências entre 

funcionários pois cada um tem contato com os alunos de diferentes formas. 

Consideram-se importantes exemplos para uma educação social, e 

demonstraram interesse em saber outros métodos de “como educar”. 

Em relação à qualificação dos funcionários, os seis disseram não ver por 

parte da escola uma preocupação quanto a isso. 

Conclui-se então que há a necessidade da criação de um espaço para troca 

de conhecimento e experiências cotidianas, onde haja um incentivo aos 

funcionários a participarem do processo educativo como educadores não 

docentes, uma vez que a educação se dá através das relações sociais. 

 

2.2. Gestores 

 

As gestoras entrevistadas tiveram respostas semelhantes, embora suas 

escolas possuam contextos diferentes. 

Na escola particular a gestora em questão possui 41 anos e reside próximo 

ao local da escola. Formada em Música e Pedagogia, com pós-graduação em 

Moralidade Infantil está na instituição há 23 anos. 



Já na escola Municipal a gestora está há três anos no cargo, porém atua na 

rede municipal desde 1986. Também reside próximo a escola na região de 

Santana e é formada em Pedagogia. 

Para iniciar a entrevista perguntei como o funcionário é visto na escola sob a 

perspectiva dos gestores, professores, alunos e pais. Ambas disseram que a 

escola nada é sem os funcionários, pois estes estão ligados, assim como suas 

funções, ao desenvolvimento direto do aluno, seja por ajudá-los a encontrar um 

livro na biblioteca ou a dar noções de higiene quando os mesmos utilizam o 

banheiro, entre vários outros exemplos.  Na visão dos professores, acreditam 

que haja uma interligação entre suas funções. Já os pais, vêem uma relação de 

confiança com os funcionários e acreditam que todos estes foram escolhidos 

criteriosamente pela escola e acreditam na seriedade do trabalho dos mesmos. 

Com os alunos, a resposta divergiu, de modo que na escola particular a gestora 

enfatizou uma relação harmoniosa entre todos, e, na municipal ficou evidente 

que há uma dificuldade de conciliação entre eles, mas que apesar disso há um 

sentimento unânime de que os alunos nada seriam sem estes funcionários. 

Em seguida perguntei como ocorria o processo de contratação dos 

funcionários nas escolas. Na escola particular não há funcionários terceirizados, 

todos são contratados pela escola, passam por diversos processos junto ao 

departamento pessoal e possuem todos os direitos legais. 

Na escola municipal há uma grande divergência entre as contratações pois 

contam com funcionários terceirizados, concursados e contratados na pela 

instituição. Trata-se de um grande desafio conciliar estas três classes de 

funcionários numa só, principalmente, pela diversidade deles e interesses 

diversos. Há um sentimento de que todos têm um amor muito grande pela 

escola e que estas dificuldades vão sendo vencidas dia após dia. 

No processo educativo as duas gestoras concordaram e responderam que o 

funcionário é visto como modelo pelos alunos, por mais que não possua vinculo 

direto com os mesmos. Afirmam que atitude ou palavra dos funcionários pode 

ser reproduzida pelos educandos. Portanto, acredita-se que uma postura formal 

e correta por parte dos funcionários seja um fator fundamental para uma 

educação plena.  

Quando questionadas sobre treinamentos específicos para os funcionários, 

disseram que para cara área há um treinamento diferente, e todas estas 



recebem um complemento indicando a postura que deverá ser adotada, a forma 

de atender e abordar uma pessoa, utilizando sempre um tratamento formal com 

o intuito de fazer a diferença. 

Na escola particular disponibilizam ao funcionário o EJA, através da escola 

da comunidade. A gestora entrevistada disse que procura manter um olhar no 

sentido de crescimento de cada funcionário, buscando promoção nos diferentes 

setores de trabalho. Como exemplo utilizou ela mesmo, que entrou como 

professora auxiliar aos 19 anos, depois, por possuir formação em música, 

tornou-se professora desta matéria. Após 3 anos lecionando música, assumiu a 

coordenação da educação infantil e hoje exerce o cargo de diretora.  

Na escola municipal, vários projetos pedagógicos são geradores de temas 

para palestras em que todos são convocados. Com a presença de convidados 

especiais, produção de vídeos, textos buscam dar continuidade a formação de 

todos. 

Ao perguntar sobre a sistemática de reuniões, pude ver que nas duas 

instituições as reunião são realizadas sempre que necessárias, porém não são 

periódicas, normalmente, ocorrem separadamente entre os diversos 

departamentos, ou são realizadas apenas com os líderes que são incumbidos 

de transmitir as informações adquiridas ao restante da equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V- PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

1. Apresentação da Assessoria Educacional 

O projeto de assessoria se dá através da empresa: DORLHAC Assessoria 

Educacional Ltda. Tem como objetivo apresentar uma visão global de um 

ensino de qualidade de forma que, através de um ambiente adequado e de uma 

gestão democrática com um planejamento participativo, seja colocado em 

prática uma educação transformadora a partir da humanização das relações 

sociais contando com gestores, educadores docentes e não docentes. Assim 

como, promover a formação dos mesmos, apontando caminhos possíveis para 

a introdução do trabalho em equipe e responsabilidade no ensino, levando à 

reflexão e conscientização dos assessorados. 

A presença de um consultor educacional se faz necessária uma vez que 

este é conhecedor das grandes peculiaridades de uma escola, e com sua 

formação é capaz de oferecer um bom preparo aos gestores, professores e 

funcionários que buscam um novo conceito. 

Com foco na importância de cursos voltados à atuação direta e a 

contribuição de educadores não docentes para a prática educativa da 

instituição, ao mesmo tempo em que estes se sintam valorizados por parte da 

comunidade, compartilhando conhecimentos, viabilizando através das relações 

sociais e multiplicadoras de pessoas mais humanas e preocupadas com as 

questões sociais. 

Creio em uma escola onde exista uma gestão democrática assim como um 

planejamento participativo com foco na conscientização do respeito, que 

prepare o educando para vida em sociedade, que possua um espaço aberto e 

acolhedor a toda comunidade educativa, que valorize seus funcionários e 



acredite na competência de educar de cada um – mesmo que de maneiras 

diferentes. 

 

1.1. Caracterização da assessoria 

 

A empresa DORLHAC Assessória Educacional Ltda. Situada na Rua 

Fidêncio Ramos, 160 – Business Center: The Triumph, 7º andar - Vila Olímpia -  

São Paulo/ SP tem como objetivo a prestação de serviços de assessoria, 

visando atender gestores, professores e funcionários, na implantação de uma 

gestão democrática, na formação continuada, em estudos e reflexões teóricas 

que auxiliem no ensino/aprendizagem de funcionários atuantes na área da 

educação. 

Com foco na gestão democrática e na educação transformadora, visa 

trabalhar através de dinâmicas, os conhecimentos, atividades e habilidades 

individuais capazes de proporcionar aos participantes condições para alcançar 

metas e re-significar a função dos diversos tipos de profissionais que exerçam 

sua ação em ambientes escolares.  

Esta assessoria se dispõe a fazer parcerias com as Prefeituras e Estados 

tanto para oferecer cursos custeados pelo Governo, quanto para acompanhar 

projetos para a construção de novas escolas e a formação dos funcionários. 

 

1.2. Dados Históricos 

 

A região escolhida para o escritório está inserida na região oeste de São 

Paulo. Estrategicamente localizado numa das ruas mais importantes do novo 

pólo comercial da cidade, a Vila Olímpia, o prédio comercial escolhido localiza-

se no eixo das grandes empresas e em frente ao futuro Shopping Vila Olímpia.  



 

O local foi escolhido por sua localização privilegiada, uma vez que possui 

uma vasta diversidade de escolas que já se encontram instaladas na região. De 

fácil acesso, e com um grande tráfego de pessoas por se tratar de uma região 

comercial, também conta com a facilidade da divulgação. 

Localização: Rua Fidêncio Ramos, 160 – Vila Olímpia – São Paulo/SP 

 

1.3. Exigências Burocráticas 

 

Para registrar uma empresa é necessário: 

 Escolha da forma jurídica: o empreendedor deve definir a forma 

jurídica que terá sua empresa; 

 Definição da localização do empreendimento: O empreendedor deve 

consultar a Prefeitura para definir a localização de seu futuro 

empreendimento; 

 Definição do nome do empreendimento: após a escolho do nome da 

empresa, o próximo passo é uma consulta junto à Junta Comercial, 

para saber se há outra empresa registrada com o mesmo nome; 

 Elaboração do contrato social: O empreendedor deve definir o 

contrato social ou a declaração de firma individual, de acordo com a 

forma jurídica definida; 



 Registro na Junta Comercial: O contrato social deve ser registrado na 

Junta Comercial e na Receita Federal, para obtenção do CNPJ e 

inscrição no INSS; 

 Outras licenças, inscrições e registros: empresas que pretendem 

prestar serviços devem providenciar licença sanitária, inscrição no 

sindicato patronal da categoria e na Prefeitura; 

 Obtenção do alvará de localização: O empreendedor deve requerer, 

na Prefeitura, o alvará de localização e funcionamento; 

 Aquisição dos Livros Fiscais: deve também obter na agência da 

Receita Estadual, na agência da Receita Federal e no Ministério do 

Trabalho os Livros Fiscais relativos às obrigações exigidas por lei. 

 Inscrição Estadual e autenticação dos Livros Fiscais: o empreendedor 

deve requerer, na agência da Receita Estadual, a inscrição de sua 

empresa. Bem como providenciar o registro dos Livros Fiscais 

exigidos por lei. 

O interessado em abrir uma empresa deverá providenciar a seguinte 

documentação básica: 

 Fotocópia do IPTU do imóvel; 

 Contrato de locação registrado no Registro de Títulos e Documentos 

(se o imóvel for alugado); 

 Fotocópia autenticada do RG dos sócios; 

 Fotocópia autenticada do CPF dos sócios; 

 Contrato Social (se for sociedade); 

 Fotocópia autenticada do comprovante de endereço dos sócios; 

 Comprovante de entrega das cinco últimas declarações do IRPF dos 

sócios; 

 Declaração de desimpedimento para o exercício da administração de 

sociedade empresária redigida pelo sócio e entregue na Junta 

Comercial; 

 Se a atividade envolver prestação de serviços cuja profissão seja 

regulamentada, verifique as exigências e formalidades do Conselho 

Regional quanto à elaboração do Contrato Social, formação societária 

e responsabilidades técnicas.  



Além disso, não se pode esquecer do estudo da viabilidade econômica, que 

permite estimar se determinado projeto dará lucro ou não. Baseado em 

premissas e estimativas de vendas e custos, sinaliza os melhores projetos a 

serem levados a cabo. 

Antes de investir deve-se recorrer a cálculos financeiros, às teorias de 

finanças e ás técnicas de análise de viabilidade econômica de projetos. Quando 

o projeto estiver sendo executado recorre-se a contabilidade, função esta, que 

tem muitos objetivos a serem cumpridos como registrar as decisões tomadas 

por meio da contabilização das transações econômicas e refletir por meio da 

analise de relatórios contábeis seus respectivos efeitos no patrimônio da 

empresa. 

Tal análise busca conferir se os resultados apurados pela empresa são 

compatíveis com os retornos estimados ou desejados na ocasião das decisões 

de investimentos.  

Segundo ASSAF NETO, basicamente, toda operação financeira é 

representada em termos de fluxo de caixa, ou seja, em fluxos futuros esperados 

de recebimentos e pagamentos de caixa. A avaliação desses fluxos consiste na 

comparação dos valores presentes, calculados segundo o regime de juros 

compostos a partir de uma dada taxa de juros, das saídas e entradas de caixa. 

ASSAF comenta ainda que os métodos de Taxa Interna de Retorno e do Valor 

Presente Líquido são admitidos como os de maior utilização e rigor conceitual 

nas análises das operações financeiras e de projetos de investimentos. 

 

1.4. Recursos Humanos, Físicos e Materiais 

 

Para montar a assessoria em questão, serão necessários 8 funcionários: 

quatro consultores pedagógicos, um administrador, um contador, uma 

secretária e uma faxineira. 

A assessoria conta com 230m² divididos em: 

 uma recepção; 

 

 

 

 



 uma sala de estudos; 

 

 

 

 

 

  uma de reuniões,  

 

 

 

 

 mesas para todos os funcionários; 

 uma copa; 

  cinco banheiros e; 

  estacionamento para clientes no prédio.  

 

 

1.5. Planta Baixa Do Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

  

1.6. Orçamento 

 

1.6.1. Pessoal 

 

Cago Quantidade Salário 
Encargo 

Social 
Total no Mês 

Consultor 

Pedagógico 
04 R$ 2.500,00 R$250,00 R$11.000,00 

Administrador 01 R$ 2.000,00 R$200,00 R$2.200,00 

Contador 01 R$ 1.500,00 R$150,00 R$1.650,00 

Secretária 01 R$ 1.200,00 R$120,00 R$ 1.320,00 

Faxineira 01 R$ 900,00 R$90,00 R$ 990,00 

TOTAL 08 R$ 15.600,00 R$ 810,00 R$ 17.160,00 

 

 

 

 

1.6.2. Investimento Inicial – Ativo Permanente 

Descrição (Investimento 

Fixo) 
Quantidade 

Valor total em R$ 

investidos totalmente 

antes do funcionamento 

da acessória. 

Mesa de madeira para a 

recepção com 3 cadeiras. 
01 R$ 2.000,00 

Mesa de madeira para a 

sala de estudo com 10 

cadeiras. 

01 R$ 5.000,00 

Mesa de acrílico para sala 

de reunião com 14 

cadeiras 

01 R$ 6.400,00 

Mesas para funcionários 07 R$ 3.500,00 

Cadeiras para 

funcionários 
07 R$ 2.100,00 

Mesa de centro para 

recepção e sala de 
02 R$ 300,00 



reunião 

Jogos de sofá para 

recepção 
01 R$ 1.400 

Poltronas 04 R$ 1.200 

Notebook 10 R$ 17.000,00 

Projetor de mídia/ data 

show 
02 R$ 2.400,00 

Armários 04 R$ 4.600,00 

Aparelho de som 01 R$ 700,00 

TV de LCD 02 R$ 5.000,00 

DVD 01 R$ 200,00 

Impressora Multifuncional 02 R$ 700,00 

Aparelho telefônico sem 

fio 
13 R$ 1.300,00 

Geladeira 01 R$ 1.400,00 

Microondas 01 R$ 300,00 

Forno Elétrico 01 R$ 500,00 

Frigobar 03 R$ 1.400,00 

Cafeteira 01 R$ 1.700,00 

Acervo bibliográfico 240 R$ 10.000,00 

SUBTOTAL ---- R$ 69.100,00 

 

1.6.3. Planilha de Despesas Fixas Mensais 

Descrição Custo mensal em R$ 

Água R$ 100,00 

Luz R$ 200,00 

Telefone R$ 400,00 

Gás R$ 50,00 

Internet R$150,00 

Condomínio R$ 400,00 

SUBTOTAL R$ 1.300,00 

 

1.6.4. Planilha de Custos Diversos 

Descrição Custo mensal em R$ 

Alimentos (café, suco, água, bolacha) R$ 400,00 

Produtos de higiene R$ 150,00 

Produtos de limpeza R$ 150,00 

Xerox R$ 50,00 



Materiais para escritório R$ 100,00 

Motoboy R$ 200,00 

Gastos Diversos R$ 50,00 

SUBTOTAL R$ 1.100,00 

 

1.6.5. Planilha de Despesas e Custos (Geral) 

Descrição Custo mensal em R$ 

Custo Fixo R$ 1.300,00 

Custo Variável R$ 1.100,00 

TOTAL R$ 2.400,00 

 

1.7. Análise do Projeto 

Para tomar a decisão de investir nesse projeto, é necessário efetuar uma 

análise de longo prazo, considerando as despesas, retornos para os próximos 5 

anos e verificando o Valor Líquido do Projeto (VLP) e sua Taxa Interna de 

Retorno (TIR). Também se faz necessária a comparação da TIR com a taxa 

mínima de atratividade. Para a taxa mínima de atratividade de 8,5%, que é 

remuneração paga pelo mercado financeiro para um investimento de risco 

baixo, como um fundo de investimento. 

Para tomar a decisão de investimento, é necessário realizar simulações com 

cenários positivos e negativos, identificando o faturamento mínimo para que o 

projeto se pague e gere o retorno mínimo necessário para remunerar o recurso 

investido. 

 

1.7.1. Contrato Social de Constituição de Empresa de Assessoria 

Educacional 

 

1. Suzana Dorlhac Catinella, Brasileira e Francesa, Paulistana, Solteira, 

Nascida em 12/10/1988, Pedagoga, CPF nº 101.101.101-10, RG. 

10.101.101-0, SSP/SP, residente e domiciliada na Av. José Galante, 

650, Vila Suzana, Cidade de São Paulo, SP, CEP:05642-000, Estado de 

São Paulo. 

2. João Pedro Fachini, Brasileiro, Paulistano, Solteiro, Nascido em 

13/03/1987, Administrador, CPF nº202.202.202-20, RG. 20.202.202-0, 

SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Canário, 615, Bairro de Moema, 



Cidade de São Paulo, SP, CEP 04521-003, Estado de São Paulo (art. 

997, I, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial DORLHAC Assessoria 

Educacional S/C Ltda. e terá sede e domicílio na Rua Fidêncio Ramos, 160 – 

Business Center: The Triumph, 7º andar - Vila Olímpia -  São Paulo/ SP. (art. 

997, II, CC/2002)  

 

2ª O capital social será R$ 69.100,00 (sessenta e nove mil e cem reais) 

divididos em sessenta e nove mil e cem quotas de valor nominal de R$ 1,00 

(um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, por: 

Suzana Dorlhac Catinella, sócia majoritária com 75% equivalente ao nº de 

quotas de 51.825 (cinqüenta e um mil oitocentos e vinte e cinco quotas), ou 

seja, R$ 51.825,00 (cinqüenta e um mil oitocentos e vinte e cinto reais); e  

João Pedro Fachini, com 25% equivalente ao nº de quotas 17.275 (dezessete 

mil duzentos e setenta e cinco quotas), ou seja, R$ 17.275,00 (dezessete mil 

duzentos e setenta e cinco reais) (art. 997, III, CC/2002)(art. 1.055, CC/2002) 

 

3ª O objeto será Prestações de Serviços de assessoria, visando realizar 

projetos de construção de escolas, implantar um novo conceito de gestão, 

atender aos profissionais que trabalhem no ambiente escolar, na elaboração de 

projetos. Tal projeto será realizado sobre o viés de gestão democrática e da 

educação transformadora, e que compartilhe conhecimentos, atividades e 

habilidades capazes de lhes proporcionarem condições para alcançarem metas 

e norteá-las para humanização nas relações sociais. 

 

4ª A sociedade iniciará suas atividades a partir da assinatura pelas partes e 

seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002) 

 

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 



postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

  

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 

1.052, CC/2002) 

 

7ª A administração da sociedade caberá administrar todos os recursos 

financeiros oriundos da atividade de assessoria com os poderes e atribuições 

de administrar e gerenciar os recursos financeiros, bem como tratar das 

questões burocráticas da assessoria sendo autorizado o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 

bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do 

outro sócio. (artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) 

 

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apurados. (art. 1.065, CC/2002) 

 

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

(arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002) 

 

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

 

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de 

“pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

 

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 



inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 

levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 

que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, 

CC/2002) 

 

13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a 

pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002) 

Inserir cláusulas facultativas desejadas. 

 

14 Fica eleito o foro da Vila Olímpia para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 2 

(duas) vias de igual teor.  

São Paulo, 10 de Novembro de 2009 

aa) _________________________ aa) ______________________ 

                Suzana Dorlhac Catinella João Pedro Fachinni 

Visto: ______________ (OAB/MG 0987) 

Maurício Ramos 

 

1.7.2. Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

       

CONTRATANTE:  (Nome da Empresa Contratante), com sede na Rua (xxx), nº 

(xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. 



sob o nº (xxx), com I.E. nº (xxx), devidamente representada neste ato por (xxx) 

(Nome do Representante legal da empresa), (Nacionalidade), (Cargo ou função 

que exerce na empresa), (Estado Civil), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. 

nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), Cep 

(xxx), no Estado (xxx); 

 

CONTRATADA: DORLHAC Assessoria Educacional S/C Ltda., com sede na 

Rua Fidêncio Ramos, 160 – Business Center: The Triumph, 7º andar - Vila 

Olímpia -  São Paulo/ SP, iscrita no C.N.P.J. sob o nº 12.123.123/1231-23, com 

I.E. nº 321.321.32, devidamente representada neste ato por Suzana Dorlhac 

Catinella, Brasileira e Francesana, Paulistana, Solteira, nascida em 

12/10/1988, Pedagoga, CPF nº 101.101.101-10, RG. 10.101.101-0, SSP/SP, 

residente e domiciliada na Av. José Galante, 650, Vila Suzana, Cidade de São 

Paulo, SP, CEP:05642-000, Estado de São Paulo e João Pedro Fachini, 

Brasileiro, Paulistano, Solteiro, Nascido em 13/03/1987, Administrador, CPF 

nº202.202.202-20, RG. 20.202.202-0, SSP/SP, residente e domiciliado na Rua 

Canário, 615, Bairro de Moema, Cidade de São Paulo, SP, CEP 04521-003, 

Estado de São Paulo. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato 

de Prestação de Serviços de Assessoria, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes e pelas condições descritas no presente. 

 

DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela 

CONTRATADA, de serviços de assessoria, ao CONTRATANTE, em seu 

estabelecimento de ensino, localizado no município de São Paulo, no Estado de 

São Paulo. 

 

Cláusula 2ª. O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em: 

Prestações de Serviços de assessoria, visando realizar projetos de construção 

de escolas, implantar um novo conceito de gestão, atender aos profissionais 

que trabalhem no ambiente escolar, na elaboração de projetos. Tal projeto será 



realizado sobre o viés de gestão democrática e da educação transformadora, e 

que compartilhe conhecimentos, atividades e habilidades capazes de lhes 

proporcionarem condições para alcançarem metas e norteá-las para 

humanização nas relações sociais. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Cláusula 3ª. A CONTRATADA se obriga a acompanhar todos os atos 

relacionados com o serviço de assessoria descrito na Cláusula 2ª, executando 

as tarefas necessárias para solução de problemas, de forma preventiva ou 

paliativa, nos moldes dos parágrafos seguintes. 

 

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA se obriga a utilizar técnicas condizentes 

com o serviço de assessoria a ser prestado, utilizando-se de todos os esforços 

para a sua consecução. 

Parágrafo segundo. A CONTRATADA utilizará de todo o seu corpo técnico 

para a realização de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada, bem 

como para a solução e prevenção de eventuais problemas, nomeando um 

responsável para a administração das atividades. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE se obriga a apresentar à CONTRATADA todos 

os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de 

assessoria, quando solicitada. 

 

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE se compromete a freqüentar aos cursos 

propostos com assiduidade e a realizar as atividades propostas. 

 

DO PAGAMENTO 

 

Cláusula 7ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a quantia mensal de R$ (  ) (Valor expresso). 



*Os valores referem-se apenas ao ano vigente podendo ser reajustados ao 

início de cada ano quando será feito um novo contrato de prestação de 

serviços. 

 

DA RESCISÃO 

 

Cláusula 7ª. O presente contrato poderá ser rescindido caso uma das partes 

não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento, 

responsabilizando-se a que deu causa a pagar a multa correspondente a 50% 

do valor estabelecido no ato da contratação do contrato ser estabelecido com 

pessoa jurídica ou sem ônus algum no caso de pessoa física desde que 

avisado com um mês antecedência sob a pena de pagar multa de 50% do valor 

estabelecido. 

 

DO PRAZO 

 

Cláusula 8ª. O presente contrato terá duração de um ano, podendo ser 

prorrogado, se houver interesse das partes. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 9ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas 

partes. 

 

DO FORO 

 

Cláusula 10ª. Para adquirir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, 

as partes elegem o foro da comarca da Vila Olímpia; 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor. 

 

(Local, data e ano). 

(Nome e assinatura do Representante legal da Contratante) 



(Nome e assinatura do Representante legal da Contratada) 

 

2.0. Proposta de curso 

 

Com o pressuposto de que quando se trabalha com relações interpessoais, 

diversos fatores são envolvidos, como a emoção, valores, vivências 

diversificadas, que se não forem bem trabalhados podem resultar em 

desentendimento, divergência de opinião e conseqüentemente poderá haver o 

distanciamento do objetivo de um trabalho unido e conciso. 

O plano de intervenção tem como principais Objetivos: 

 Formar os funcionários da instituição escolar de forma que este se 

torne um educador, embora não docente; discutir os diferentes 

olhares para os alunos; pensar em intervenções pedagógicas que 

todos os funcionários da instituição poderão tomar no dia-a-dia para 

a solução de conflitos e; construir objetivos comuns para escola e 

seus educandos. 

 Propiciar condições de reflexão acerca das características de uma 

escola no que se refere a parte física, pedagógica e a administrativa, 

visando sua implementação dentro de um modelo de educação 

transformadora e de gestão democrática. 

 Discutir os requisitos para viabilização de uma gestão democrática 

participativa.  

 Instrumentalizar os funcionários no que se refere ao fundamento 

teórico de gestão democrática. 

 Apresentar as dimensões da gestão democrática na esfera pública e 

privada. 

 Proporcionar aos participantes um novo olhar sobre o gestor e uma 

compreensão mais ampla da importância das relações sociais na 

escola. 

Para desenvolver um trabalho mais adequado à realidade, além de ser 

desenvolvido um trabalho com funcionários, paralelamente, deve-se implantar 

na instituição um novo modelo de Projeto Político Pedagógico, que conte com 



uma Gestão Democrática Participativa, onde as decisões devem ser tomadas 

em conjunto, pelas famílias, equipe pedagógica, funcionários e seus alunos. 

Um dos aspectos fundamentais para que tal plano obtenha sucesso é o 

saber lidar com as diferentes visões existentes no ambiente escolar, e a união 

dos funcionários, da escola e dos alunos. Nem todos vêem da mesma maneira 

ou se sentem responsáveis por tais, porém todos estão em contato direto com 

os educandos. 

Como conteúdo pragmático pretende-se: 

 Leitura e discussão de textos sobre: procedimentos pedagógicos para 

estruturação da escola; conceito de educação transformadora; 

conceito de gestão democrática e como ela acontece na prática; 

carisma, liderança como ferramenta para transformar a escola, 

contando com a participação de todos; motivação das pessoas para 

participar da escola; como realizar parcerias com a comunidade; 

comunicação viabilizadora de relações sociais.  

As estratégias de ensino: 

Aulas expositivas, seminários, dinâmicas de grupo, estudos de casos, 

mesa redonda para discussão. 

A avaliação:  

Será realizada através da auto avaliação e acompanhamento de relatórios 

individuais realizados após cada encontro onde deve-se fazer uma comparação 

do tema discutido com a prática educativa. 

Estrutura de trabalho: 

O plano conta com sete encontros, e será ministrado por 4 pedagogas, 

cada uma responsável por um setor. Uma se incumbirá de acompanhar e 

sondar o grupo de funcionários terceirizados (caso haja); outra por acompanhar 

e sondar e equipe de limpeza e manutenção; outra será responsável pelo grupo 

de funcionários administrativos e; a quarta será responsável pela equipe 

pedagógica. 

As pedagogas citadas acima serão responsáveis por ministrar palestras, 

acompanhar o processo do grupo como um todo e fazer as dinâmicas de forma 

que estejam sempre atentas ao andamento das atividades e conteúdo 

pragmático. Devem estar atentas a possíveis parcerias para as atividades 



consecutivas, ministrar as angústias, expectativas e insatisfações dos 

profissionais que lidarão. 

Os encontros citados acima serão realizados semanalmente, e poderão 

ocorrer tanto no espaço escolar em questão como na própria sede da 

assessoria – porém em pequenos grupos. Com duração de três horas cada 

encontro o curso terá em seu total 21 horas, divididas em um mês e três 

semanas. 

O primeiro encontro será uma reunião com todos os funcionários. 

Haverá uma apresentação da equipe, uma explicação dos objetivos do curso de 

formação para todos e esclarecimentos de dúvidas que surgirem ao longo desta 

apresentação caracterizada pela importância da contribuição dos educadores, 

inclusive aqueles não docentes no processo educativo. Assim como avaliar e 

conhecer a expectativa de cada um sobre o mesmo. 

Como fonte de inspiração aos encontros seguintes ocorrerá a leitura e 

discussão de um texto sobre a motivação das pessoas para participar da 

escola. 

O segundo encontro iniciará com a proposta de uma discussão sobre a 

questão: “Quem educa dentro de uma instituição escolar? Por quê?”. Os 

funcionários serão divididos em diversos grupos heterogêneos para que cada 

um dê sua opinião. Durante o tempo da atividade, a equipe de pedagogas 

circulará pelos grupos para compreender as necessidades de cada setor e ver o 

rumo de cada discussão. 

Após a discussão e registro dos apontamentos, será aberto um espaço 

para mostrar a conclusão, indagando aos grupos em quais deles apareceram a 

resposta: 

 Todos os funcionários são educadores ou; 

 Os professores são os educadores da escola. 

Depois deste levantamento, sujeito também a outras opiniões, será 

pedido para dois integrantes de cada grupo que apresentem as razões de 

sua(s) reposta(s), criando assim, uma exposição, um espaço para dúvidas e 

questionamentos entre os grupos. 

Serão realizadas leituras sobre o conceito de educação transformadora e 

gestão democrática – como acontece na prática. 



No terceiro encontro discutiremos sobre a escola e a responsabilidade 

de todos para a felicidade comum das pessoas que dão vida à instituição 

escolar. Será um momento muito importante para se sentir o clima da escola. O 

trabalho conjunto de educação requer uma equipe bem estruturada e articulada, 

portanto, a idéia de um lugar amistoso, acolhedor, é importante de ser 

construída para ser vivida. Nos mesmos grupos do encontro anterior irá ser 

proposto para que pensem em atitudes que favoreçam esse tipo de escola. 

Depois novos grupos se formarão, de forma mista, de modo que um integrante 

de cada grupo anterior esteja presente para que haja a socialização das idéias 

levantadas. 

Serão abordados textos com os seguintes temas: comunicação 

viabilizadora de relações sociais e carisma e liderança como ferramenta para 

transformar a escola. 

No quarto encontro o objetivo de aproximar as pessoas se dará através 

de uma dinâmica. Será pedido aos funcionários que se dividam em duplas para 

que completem um percurso, onde um começa sendo guiado pelo outro, 

permanecendo de olhos fechados, através de leves toques com as pontas dos 

dedos, indicando a direção do caminho. Em seguida, será pedido para que 

quem estava guiando, inverta o papel com o outro, porém, de forma silenciosa e 

desapercebida, haverá uma mudança entre os pares, trocando aquele que guia 

por uma terceira pessoa.  

Quando todos terminarem, irão se formar grupos para a discussão de 

suas sensações, surpresas e o que aprenderam com a dinâmica.  O objetivo 

desta atividade é que todos entendam e sintam que formam uma equipe e que 

acolher alguém, que não lhe é tão próximo, é importante, pois os dois serão 

responsáveis pelo caminho seguido, ou seja, aquele que guia está vendo o 

caminho, que só será alcançado se o outro usar suas pernas para caminhar e 

para isso, os dois devem ter um objetivo comum: chegar ao ponto final. 

No quinto encontro será retomada a importância dos valores e da ética, 

na construção da autonomia do ser humano. Será feita uma troca entre os 

profissionais docentes e os não docentes, abordando questões norteadoras, 

pensadas a partir dos conceitos de ética e moral. Com este fundamento teórico 

os funcionários se sentirão mais seguros para realizar certas intervenções. 



No sexto encontro serão trazidos diversos exemplos do cotidiano da 

escola, exemplificando a teoria discutida no encontro anterior que será 

ensinada conforme as questões venham aparecendo.  

No coletivo se estudará textos sobre os procedimentos pedagógicos para 

estruturação da escola e como realizar parcerias com a comunidade. 

Contará também com um espaço onde cada pedagoga irá ficar em seu 

grupo, conversando e orientando os funcionários como podem educar e quão 

fundamental é sua importância para o desenvolvimento de cada um. 

Por fim, no último encontro haverá uma provocação a todos com uma 

leitura sobre como uma escola pode contar com a participação de todos, 

gerando uma espécie de bate-papo com todos os participantes, onde cada um 

poderá expressar seus sentimentos e dúvidas, dando ênfase a participação 

coletiva de um grupo escolar. O bate-papo continuará com uma festa de 

confraternização, para finalizar esse trabalho. 

Após os encontros com os funcionários, ocorrerá uma reunião com 

gestores e coordenadores dos segmentos para a orientação de que mantenham 

o espírito do trabalho coletivo para uma formação plena dos educandos. Será 

colocada em pauta a questão e importância da interação de todos os 

funcionários, e que estes devem estar a par dos objetivos pedagógicos da 

escola, assim como seus norteadores.  

Juntos, avaliaremos o que foi aproveitado ou não do curso, mantendo o 

contato, uma vez que esse trabalho deva ser encarado como um processo. Por 

ser um curso de curta duração, não há tempo suficiente para trabalhar todas as 

questões dos funcionários em relação aos encaminhamentos pedagógicos, este 

terá de ser um trabalho feito com educadores e o gestor para dar continuidade 

ao tema desenvolvido.  

 

 

 

VI. Considerações Finais 

 

É um sintoma da sociedade atual a falta de valores e a ausência da 

discussão de questões éticas. Essa constatação me fez procurar saber mais 



sobre o que é ensinado hoje em dia nas escolas e como questões triviais são 

tratadas para a construção de sujeitos éticos e críticos. 

Descobri que em uma instituição escolar deve haver uma equipe 

educacional qualificada para constituir um trabalho educativo de qualidade, 

onde a formação e transformação das pessoas para a vida possam contribuir 

para a melhoria da sociedade. A ética e a moral são aspectos valorizados 

nesse meio, especialmente na formação dos alunos.  

Acentua-se aí o fundamental papel da escola, visto que as atitudes da 

comunidade educativa refletem em todo processo dialético que é a educação. 

Servindo como exemplo para alunos, tanto a equipe docente e a não docente, 

deixarão um pouco de si para os educandos. Portanto, todos educam, e de 

diferentes formas, ensinam a olhar o mundo e as pessoas de outra maneira, 

possivelmente mais clara e criticamente, potencializando o desenvolvimento da 

capacidade criativa, crítica e reflexiva dos alunos para a superação de 

problemáticas evidenciadas por eles dentro e fora do ambiente escolar.  

Além disso, também propiciam espaços para o desenvolvimento do 

exercício da democracia e da cidadania, valores essências para vida na 

sociedade.  

Desta forma, enxergar os funcionários da instituição escolar como 

educadores, amplia a visão do próprio aluno de seu papel, pois quando ele vive 

nesse ambiente educativo, em que todos querem o bem comum, se torna capaz 

de agir da mesma forma fora dos muros da instituição escolar e passa a ser um 

cidadão co-responsável. Nesta perspectiva, num processo educativo, todos são 

educadores, a importância da humanização na educação se dá pela 

necessidade que temos uns dos outros. 
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ANEXOS 

- Anexo 1 



ENTREVISTA COM O GESTOR 

 

 Identificação do sujeito: 

1. Nome (fantasia) 

2. Idade 

3. Local de residência 

4. Escolaridade 

5. Cursos realizados 

6. Tempo de trabalho na área 

7. Função 

 

 Identificação da escola: 

1. Nível de ensino 

2. Número de alunos 

3. Número de professores 

4. Número de funcionários 

5. Composição da equipe gestora 

 

 Perguntas: 

1. Como o funcionário é visto nesta escola na perspectiva do gestor, 

professores, alunos e pais? 

2. Como você caracteriza a relação entre a Gestão e os funcionários? 

3. Como é vista a presença dos funcionários no processo educativo?  

4. Há uma preocupação em investir na qualificação do funcionário em 

sua área de trabalho? 

5. A escola possui uma sistemática de reuniões?  

 

 

 

 

 

 

- Anexo 2 

ENTREVISTA COM O FUNCIONÁRIO 



 

 Identificação do sujeito: 

8. Nome (fantasia) 

9. Idade 

10. Local de residência 

11. Escolaridade 

12. Cursos realizados 

13. Tempo de trabalho na área 

14. Função 

 

 Perguntas: 

6. Como é para você trabalhar nesta escola? 

7. Como você vê a equipe gestora, a equipe docente, os alunos, os pais 

e seus colegas? 

8. Como vê sua função em relação ao trabalho educativo da escola?  

9. Aponte sugestões que favoreçam o você se sentir membro da 

comunidade educativa.  

 

 


