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“A educação é projeto, e, mais do que isto, 

encontro de projetos; encontro muitas vezes difícil, 

conflitante, angustiante mesmo; todavia altamente 

provocativo, desafiador, e, porque não dizer, 

prazeroso, realizador” 

Celso Vasconcellos 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente Portfólio refere-se ao Curso de Pós Graduação na área de Gestão 

e Coordenação Escolar realizada na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 

Contem os objetivos da disciplina, os registros de algumas aulas, trabalhos 

elaborados em grupo e individualmente, como também pesquisa  e fundamentos 

teóricos do tema abordado, complementando com análise pessoal. É organizado em 

capítulos, por disciplina. 

Um dos principais objetivos do Curso é analisar os desafios, as possibilidades 

e as limitações das experiências de Gestão Escolar, refletindo sobre a necessidade 

uma Gestão participativa, democrática no sistema de ensino. Bem como formar 

profissional da educação, com uma maior compreensão da legislação do ensino, 

para uma melhor qualidade no ensino público. Baseando-se nos fundamentos legais 

dos processos democráticos  

 Busquei nas experiências vivenciadas nas aulas e nos estudos dos grandes 

autores da Psicologia e da Educação, a legislação que ampara a área educacional 

suporte prático e teórico para a realização deste trabalho, constatando a 

importâncias de sua análise e debate no intuito de aperfeiçoar os meus 

conhecimentos. 

 No primeiro capítulo destaquei aspectos relativos ao processo de formação 

da sociedade contemporânea, o papel da cultura, do multiculturismo, assim como a 

relação das políticas de inclusão e de exclusão á luz da formação política. 

 No segundo enfoquei as Teorias cognitivas da aprendizagem embasada nos 

teórico, Jean Piaget com a Epistemologia Genética, Lev S. Vigostky com a Teoria 

Sócio-Cultural, David Ausbel com a Inclusão e Gardner com as Inteligências 

Múltiplas, enfatizando as divergências e semelhanças entre as teorias. 

No terceiro capítulo, Teorias e Tendências Pedagógicas são analisados os 

processos de ensino-aprendizagem mediante o estudo das Tendências Pedagógicas 

e sua importância na educação como fator de transformação pessoal e social. 

No quarto capítulo é contextualizado o tema Coordenação e Supervisão como 

parte da gestão Escolar. Menciono de forma esclarecedora as funções do 

Coordenador/Supervisor na instituição escolar, trazendo também novas práticas e 

abordagens para um melhor resultado. 



 
 

O quinto capítulo, Avaliação Educacional informa de forma sintética os 

estudos realizados sobre planejamento nas suas diversas amplitudes, 

caracterizando aspectos básicos do planejamento, justificando a sua importância. 

 Póliticas Públicas e Gestão Democrática foram abordadas no sexto capítulo 

com o intuito de mostrar noções básicas sobre o desenvolvimento das políticas 

Públicas Nacionais no setor educacional, como também o papel emancipatório da 

Gestão Democrática da escola na nova sociedade do conhecimento. 

Portanto, este trabalho expõe questões relevantes aos conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso, trazendo análise crítica sobre os temas abordados. 

A troca de experiência foi proveitosa podendo gerar assim, conseqüências valiosas 

aumentando as possibilidades de uma atuação criativa e participativa no meio 

educacional.            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

 

   



 
 

AUTOBIOGRAFIA 

A caçula de quatro irmãos, nasci em um local 

conhecido com Santo Antônio dos Camilos – 

Ceará.   De família simples, mas repleta de bons 

ensinamentos. Minha mãe sendo uma pessoa 

muito amorosa desempenhou com 

responsabilidade o papel de pai e mãe.  Iniciei a 

vida escolar muito cedo, em razão de minha 

mãe ser professora da única escola daquela 

localidade, apesar de ter tido uma infância feliz, 

minha vida escolar foi marcada por várias 

atribulações. Aos dez anos interrompi meus 

estudos por falta de escola na localidade onde 

morava. Eu tinha sonhos e entre eles o mais 

forte era continuar estudando. Fui em busca, 

mas não tive sucesso, onde fui morar não me foi 

permitido estudar devido as responsabilidades 

que eu tinha que assumir. Vislumbrei a 

esperança da realização do meu sonho quando 

fui morar em Teresina-PI com 16 anos, onde tive 

a oportunidade de recomeçar os estudos. Com o 

Ensino Fundamental concluído aos 20 anos de 

idade, veio o casamento, a mudança para 

Fortaleza, seguido do nascimento da minha 

filha, então precisei parar mais uma vez de estudar, retomando um ano depois para 

cursar o Ensino Médio. Optei pelo curso profissionalizante na área do Magistério, 

motivada pelo exemplo de minha mãe que atuou na docência até sua aposentadoria. 

Com 26 anos, prestei vestibular no Curso de Pedagogia pela Universidade Vale do 

Acaraú (UVA), onde obtive êxito e confirmei a minha vocação. Ingressei na atividade 

docente ainda na graduação. Ao longo do tempo fui adquirindo experiência 

profissional e vencendo desafios. Quando estava concluindo o Curso, com 29 anos 

fui aprovada no concurso público para professor da rede Municipal de Fortaleza, 

enquanto não era convocada fiquei trabalhando em escolas privadas, vindo a 

assumir o cargo dois anos depois, em 2003. Desde então passei por várias 

formações para professores, atuei na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Ultimamente venho atuando eminentemente nas turmas de primeiro ano do Ensino 

Fundamental, como alfabetizadora. Estou Supervisora do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, um dos motivos pelo qual estou Cursando a 

Pós – Graduação em Gestão e Coordenação Escolar. Considero-me feliz por minha 

trajetória de vida, somada a minha carreira profissional, no qual abracei e pretendo 

nela me realizar. Quero deixar consolidado para minha única filha, Ana Alice, a 

certeza de ter cumprido o meu dever de mãe e de educadora, um sonho de infância 

que pretendo realizar em sua totalidade 
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Gestão e Coordenação Escolar, como Perspectiva Profissional 

A partir do momento em que fiz a opção por atuar na área do magistério, 

venho desenvolvendo atividades que mostram um pouco da habilidade que tenho 

em articular os grupos na realização de atividades idealizadas por mim e pelos 

demais componentes dos planejamentos realizados na escola que trabalho, no 

entanto, percebo que pelo meu esforço constante, recebo incentivo por parte das 

minhas companheiras de trabalho para atuar em uma coordenação escolar.  

Os conhecimentos que venho adquirindo no decorrer deste curso  estão 

contribuindo de forma positiva para a minha atuação como Supervisora do projeto 

que participo atualmente, chamado PIBID - Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação á Docência pela Universidade Federal do Ceará com a Prefeitura Municipal 

de Fortaleza, mas precisamente na escola que atuo com professora (EMEIF 

Alvorada). No Projeto desempenho uma o papel de orientar e inspecionar as 

vivências dos Bolsistas do Curso Pedagogia no ambiente escolar, incentivando-os 

na sua formação acadêmica e profissional. 

 Por todo o estimulo e por me considerar com perfil de líder, pretendo 

pleitear um cargo em uma Coordenação Escolar, para isto, decidir ir em busca 

conhecimentos  na Pós - Graduação em Gestão e Coordenação Escolar. Ao longo 

do curso busquei me qualificar profissionalmente de forma mais ampla, conhecer o 

gerenciamento de Instituição Escolar de modo a agir com mais reflexão e criticidade, 

tendo acesso a conhecimentos que contribuem para a formação de uma base sólida 

e teórica que irá fortalecer a minha prática educativa, bem como a capacidade de 

análise das Políticas Públicas para futuramente concorrer um cargo em uma gestão. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I -  EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 1.1- Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais 

Inicio este capítulo com a disciplina Pluralismo Cultural nos Processos 

Educacionais, ministrada por Cleison Rabelo, Professor e Coordenador do Curso 

Gestão e Coordenação Escolar da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 

A disciplina foi apresentada em quatro agradáveis encontros contendo: aulas 

participativas, vídeo documentário, estudo de textos, debates, construção de um 

paper e finalizando com uma aula de campo no Centro Cultural dragão do Mar. 

Todos os assuntos, com o objetivo de introduzir aspectos relativos ao processo de 

formação da sociedade contemporânea, o papel cultural, da diversidade cultural e do 

multiculturalismo, assim como a relação das políticas de inclusão e de exclusão à luz 

da formação da política Educacional; Analisar criticamente sobre o multiculturalismo 

e as implicações práticas de uma abordagem cultural no contexto educacional; 

refletir sobre o convívio dos diferentes grupos sociais: ( raça e gênero) na escola. 

O Tema Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais refere-se aos 

diferentes grupos étnicos e culturais que convivem no território nacional, na busca 

da valorização das características de cada ser na sua Diversidade. Aborda também 

as desigualdades socioeconômicas que permeiam a nossa sociedade, apontando 

caminhos necessários para a formação do de seres humanos éticos e dignos para 

exercer a sua cidadania. 



 
 

A escola é um agente importantíssimo na formação do educando, pois é 

formadora de opinião de valores e, com isso tem a capacidade de mudar a realidade 

e superar preconceitos, portanto cabe aos gestores das escolas criarem um 

ambiente de diálogo cultural, estar consciente que pluralidades cultural é 

reconhecer, respeitar e ter um olhar especial sobre a diversidade, valorizando-a. 

Essa é uma temática que se enquadra como fator de conscientização nas políticas 

nacionais 

 

Contudo, o Ministério da Educação ao implantar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, PCNs ,1997)prevê: 

 

       No cenário mundial, que o Brasil representa uma esperança de 

superação de fronteiras e de construção da relação de confiança na 

humanidade. A singularidade que permite essa esperança é dada por sua 

constituição histórica peculiar no campo cultural. O que se almeja, portanto, 

ao tratar de Pluralidade Cultural, não é a divisão ou o esquadrinhamento da 

sociedade em grupos culturais fechados, mas o enriquecimento propiciado 

a cada um e a todos pela pluralidade de formas de vida, pelo convívio e 

pelas opções pessoais, assim como o compromisso ético de contribuir com 

as transformações necessárias à construção de uma sociedade mais 

justa.(p. 20) 

 

Dentre os estudos realizados sobre o Pluralismo Cultural, tive a oportunidade 

de fazer uma pesquisa em grupo sobre os seguintes temas: 

1.2 Cultura Brasileira 

Cultura Brasileira- O que é como se faz? Tendo como suporte teórico o autor 

Aldo Vannucchi (1999), com as seguintes propostas: 

Conceituar Cultura de acordo com o autor, contextualizando com a nossa 

realidade. 

Comentar se cultura brasileira é um problema político. 

Como superar o racismo, o preconceito, a exclusão dentro da escola? 

Como educar nossas crianças e jovens para o respeito às diferenças?  



 
 

Como vivenciar a diversidade na prática? 

Segundo Aldo Vannucchi (1999) o homem é o principal agente formador de 

cultura, fonte inesgotável de atuação como meio para gerar manifestações culturais. 

Algo que não se define apenas no ponto de vista teórico e sim através da ação e 

comunicação do indivíduo com o meio. Sendo cultural, portanto, tudo aquilo que o 

homem produz. 

Pressupõe-se que a escola seja um ambiente favorável para desenvolver as 

mais diversas manifestações culturais, devendo esta, procurar extrair do educando 

suas vivências culturais, valorizando assim experiências próprias, reforçando sua 

auto-estima e enriquecendo os valores culturais através da interação com o meio. 

É impossível falar de cultura sem falar de política, ambas estão associadas, 

pois cultura é uma questão política. 

Nossas culturas, como já sabem teve sua origem influenciada por costumes 

europeus, onde eram impostos os costumes e tradições desse povo; nossos 

colonizadores, que não respeitavam nossas tradições, língua e costumes e sim nos 

impigiram outros. 

Hoje nossa cultura, ainda é marcada pela submissão, onde o PODER 

prevalece, e o acesso a cultura fica nas mãos de poucos, quando uma grande 

maioria é marcada pelas diferenças sociais, excluída e menosprezada em sua 

cidadania. O sabe fica restrito a uma pequena classe, capaz de desfrutar e garantir 

um “lugar ao sol”, ficando assim a maioria do povo brasileiro, com uma mínima 

oportunidade de crescimento e manifestações culturais, permitindo em nosso meio a 

existência da política do DOMINANTE E DO DOMINADO como outrora. 

O povo brasileiro, ainda continua sendo vitimado por situações reais de 

desigualdade, submissão, um povo que necessita copiar, consumir, importar outras 

culturas que não nos pertence. Onde a mão de obra do nosso trabalho apesar de 

“assalariada” e não “escrava”, não acontece de forma digna e coerente, a escravidão 

é mascarada. 

Onde a democracia só existe no papel longe da vivência do cidadão. Estando 

nós, sempre privados de bens culturais primários, como educação e lazer. 



 
 

Apesar de termos leis de apoio a cultura, o que nos falta? Acredito que se 

tivéssemos políticas compromissadas, cidadãos engajados para caminharmos rumo 

a VOLORIZAÇÃO DA CULTURA EM NOSSO PAÍS já era um grande passo, que 

voltassem seus olhos a uma classe menos beneficiada e que favorecessem a 

cultura a qualquer esfera social, onde os seres culturais passassem a ser produtores 

também. 

A Escola possui um papel importantíssimo na formação da personalidade de 

seus alunos, portanto faz parte de sua atribuição tentar superar o racismo, o 

preconceito e a exclusão dentro dela. Primeiramente, devem-se vivenciar atitudes 

com os educandos que estimulem a solidariedade, o respeito, onde os mesmos 

percebam a igualdade de direitos e deveres entre ambos e de que os indivíduos 

ditos “brancos” não são superiores biologicamente e nem culturalmente aos “não 

brancos”. Depois, a escola deve contextualizar essas vivências com assuntos que 

abordem a história e a cultura africana, na tentativa de eliminar o preconceito e a 

exclusão, através de conversas, vídeos, pesquisas, entrevistas, conscientizando o 

aluno de que o racismo e o preconceito existem em decorrência de políticas públicas 

universais de péssimas qualidades e do crescimento econômico relativamente baixo. 

A diversidade humana representa as diferenças sócio-econômicas e culturais 

nos estilos, necessidades, interesses, histórias de vida e motivações de cada um. 

Diferenças essas, que devem ser reconhecida como recursos importantes para o 

ensino-aprendizagem. Educar na diversidade é criar oportunidades igualitárias para 

que haja respeito e valorização das diferenças. A escola deve propiciar uma 

educação com posturas valorativas procurando ser um instrumento social, 

superando preconceitos e discriminações que estão arraigadas na sociedade. Deve-

se promover discussões, debates, informações e, sobretudo mudanças de 

comportamentos na sociedade em geral a respeito do viver e conviver com a 

diversidade, na perspectiva do exercício da cidadania. 

O estudo sobre cultura brasileira veio sintetizar as várias etnias que formam o 

povo brasileiro cada um com a particularidade. Por esta razão somos tão mistos nas 

vertentes culturais, como cita os PCNs (1997): As culturas são produzidas pelos 

grupos sociais ao longo das suas histórias, na construção de suas formas de 



 
 

subsistência, na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio 

e com outros grupos, na produção de conhecimentos etc. ( p. 19) 

1.3 Educar em valores 

A sociedade atual está cada vez mais bombardeada pelos novos modelos 

econômicos deixando de lado valores essenciais para realização pessoal do ser 

humano, pensa- se mais no TER, esquecendo que o SER é mais importante. 

A Educação em valores é uma exigência da sociedade atual. Este tema é 

debatido constantemente, a fim de que educação esteja cada vez mais direcionada 

aos valores. Este é um processo social que também visa, sobretudo através da 

família e da escola levar os educados à assimilação dos valores que explicitamente 

ou implicitamente, estão presentes nas vivencias e nos conhecimentos adquiridos no 

decorrer da formação do indivíduo. 

1.4 Trabalho individual 

Busquei demonstrar de maneira sucinta a relevância dos valores humanos 

para a formação de indivíduos conscientes do seu papel social através da 

elaboração do Peper que segue abaixo:     

Cultivar os Valores na Educação 

Quando se pensa em educar em valores, surgem alguns questionamentos: Quais 

valores estão inseridos na nossa cultura? Onde ocorre o ensino-aprendizagem dos 

valores? Há uma discussão no entorno das responsabilidades de quem deve 

repassar os valores. A educação em valores se desenvolve na família, na 

convivência humana, nos movimentos culturais, e organizações sociais, é uma 

questão fundamental da sociedade atual mergulhada em várias situações de 

mudanças que exige a cada ida intervenções sistemáticas nos diferentes ambientes 

humanos. O aprendiz tem que ter a consciência ativa para internalizar e questionar o 

que lhe é próprio para conduzir sua vida, dentro da sua realidade. Quando os 

valores não são bem absorvidos porem ser encarados como simples conceitos 

ideais e abstratos, sobretudo para aqueles que não vivenciam valores no seu 

cotidiano. Todo esse processo exige uma ação comunitária, motivo pelo qual é 

importante encontrar maneiras possíveis e satisfatórias de educar em valores. A 



 
 

construção dos valores na família ocorre de maneira natural, tendo como base a 

formação moral e religiosa que é disposto, interagindo com os meios de 

comunicações e o ambiente sócio cultural. A escola deve conscientizar-se de suas 

práticas educativas em relação aos valores, por estar inserida em certas 

comunidades ela deve promover reflexões, valorizar a convivência humana que é 

rica em experiências pessoais e levar o ser humano a construir sua própria 

identidade baseado nos valores éticos e morais. A história não é um sistema 

racional e sim a convivência intensa que se tem como os outros no decorrer da vida, 

proporcionando relações interpessoais que em determinadas situações definem 

hábitos e comportamentos valorativos. Educar em valores é um processo que se 

tem muito a acrescentar pela sua complexidade, onde cada segmento cultural deve 

desempenhar o seu papel, compartilhando responsabilidades, compreensão, 

interação, colaboração e discernimento. 

 

1.5 Análise Pessoal 

Pluralismo Cultural, um assunto de extrema importância e muito agradável de 

ser abordado, pois ao mesmo tempo em que resgata vivências individuais do nosso 

cotidiano trazendo reflexões e mais conhecimento sobre nossa cultura, fortalece os 

valores adquiridos no decorrer do tempo e nos faz auto-avaliar princípios éticos, 

morais e comportamentos pessoais. 

A participação nos debates em sala de aula trouxe bastante curiosidade sobre 

a diversidade cultural, aspecto social que se relaciona com a produção do saber, 

arte, folclore, mitologia, costumes, etc., bem como a sua perpetuação de uma 

geração a outra. 

As aulas foram ricas, fez com que a turma interagisse coma empolgação, 

mostrando-se acolhedora e disposta a vivenciar novas abordagens no contexto 

multicultural. 

Tenho em mente que ainda precisamos evoluir muito na educação, no que diz 

respeito aos aspectos culturais que podem ser pertinentes a todas as classes, 

principalmente as menos favorecidas que são marcadas pelas diferenças sociais. 

É preciso vivenciar atitudes que estimulem a solidariedade, o respeito à 

diversidade humana e cultural na família, na escola e em outros ambientes culturais. 

Faz-se necessária a existência de políticas públicas que propiciem uma 

educação com valores que superem todo tipo de discriminação e preconceito. 



 
 

CAPITULO II - TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 

Educar é “... ensinar a pensar e a agir para ampliar 

as margens de liberdade das pessoas" 

 

 

 

 

Inés Aguerrondo 

Socióloga argentina 

 

2.1 – Considerações iniciais 

 

Esta disciplina foi aplicada pela professora Vandia Guedes mostrando os 

fundamentos psicológicos relacionado ao processo de construção do conhecimento 

através dos enfoques teóricos de Jean Piaget, Lev Semenovich Vygotsky, David 

Ausbel e Howard Gardner, apresentando temas centrais do desenvolvimento e da 

aprendizagem da criança. As aulas aconteceram de forma interativa com 

discussões, reflexões, trabalhos em grupos e individuais, todos com o objetivo de 



 
 

compreender os conceitos centrais das Ciências cognitivas e da abordagem sócio 

histórico, fazendo um paralelo entre as teorias estudadas e o conhecimento da 

criança nos aspectos cognitivos, emocional e social, relacionando os conteúdos 

estudados com a prática.  

 

2.2 Inteligência e afetividade na Teoria de Piaget 

Jean Piaget                            

Nasceu na Suíça em 1896 

Faleceu em 1896 

Escreveu mais de 100 livros e artigos 

Jean Piaget foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, 

conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil, passou grande 

parte de sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seu 

processo de raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos 

da Psicologia e Pedagogia. Estudou a evolução do pensamento até a adolescência. 

Nos últimos de vida, entrou seus estudos no pensamento lógico-matemático. 

Desenvolveu a Teoria Epistemologia genética e a Teoria do Desenvolvimento 

Cognitivo. 

Para Jean Piaget a construção do conhecimento ocorre quando acontecem 

ações físicas ou mentais sobre objetos que, provocando o desequilíbrio, resultam 

em assimilação ou acomodação e assimilação dessas ações e, assim, em 

construção de esquemas ou conhecimento. Isto é, uma vez que a criança não 

consegue assimilar o estímulo, ela tenta fazer uma acomodação e, após isso, uma 

assimilação. Desta forma, o equilíbrio é, então, alcançado. 

A forma de raciocinar e de aprender da criança passa por estágios. Por volta 

dos dois anos, ela evolui do estágio sensório-motor - em que a ação envolve os 

órgãos sensoriais e os reflexos neurológicos básicos, e o pensamento se dá 

somente sobre as coisas presentes na ação que desenvolve - para o pré-operatório. 



 
 

Uma nova progressão ocorre por volta dos sete anos, quando ela passa para o 

estágio operacional-concreto e consegue refletir sobre o inverso das coisas e dos 

fenômenos e, para concluir um raciocínio, leva em consideração as relações entre 

os objetos. Por fim, por volta da adolescência, chega ao estágio operacional-formal, 

em que pensa em coisas completamente abstratas, sem necessitar da relação direta 

com o concreto.  

2.3 Teorias Histórico Social de Vygotsky 

 

  Lev Semenovitch Vygotsky                  

Nasceu em 1896 em Orsha, capital da Bielo Russia. 

Faleceu em 11 de junho de 1934. 

 Seus pais eram de uma família judaica culta e com boas 

condições econômicas, o que permitiu a Vygotsky uma 

formação sólida desde criança. Ele teve um tutor particular até entrar no curso 

secundário e se dedicou desde cedo a muitas leituras. Aos 18 anos, matriculou-se 

no curso de medicina em Moscou, mas acabou cursando a faculdade de direito. 

Formado, voltou a Gomel, na Bielo-Rússia, em 1917, ano da revolução bolchevique, 

que ele apoiou. Lecionou literatura, estética e história da arte e fundou um 

laboratório de psicologia – área em que rapidamente ganhou destaque, graças a sua 

cultura enciclopédica, seu pensamento inovador e sua intensa atividade, tendo 

produzido mais de 200 trabalhos científicos. Em 1925, já sofrendo da tuberculose 

que o mataria em 1934, publicou A Psicologia da Arte, um estudo sobre Hamlet, de 

William Shakespeare, cuja origem é sua tese de mestrado.  

Construiu sua teoria Tendo com base o desenvolvimento do indivíduo como 

resultado de um processo Sócio- histórico, enfatizando o papel da linguagem e da 

aprendizagem nesse desenvolvimento.  

Os estudos de Vygotsky sobre aprendizado decorrem da compreensão do 

homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. "Na ausência do 

outro, o homem não se constrói homem", escreveu o psicólogo. Ele rejeitava tanto 



 
 

as teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer as 

características que desenvolverá ao longo da vida, quanto as empiristas e 

comportamentais, que vêem o ser humano como um produto dos estímulos 

externos. Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a 

sociedade a seu redor – ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente 

modifica o homem. Essa relação não é passível de muita generalização; o que 

interessa para a teoria de Vygotsky é a interação que cada pessoa estabelece com 

determinado ambiente, a chamada experiência pessoalmente significativa. 

 

2.4 Teorias das Inteligências Múltiplas Howard Gardner 

  Howard Gardner 

 

 Nascido em Scranton-Pennsylvania 

 

É um psicólogo cognitivo e educacional norte-americano, 

ligado à Universidade de Harvar e na Universidade de Boston 

com professor Adjunto. Seus trabalhos sobre as inteligências 

Múltiplas revolucionaram o conceito de que inteligências eram 

muito influenciados pelo conceito de QI (quociente de inteligência). Ao longo dos 

anos Gardner descobriu as inteligências múltiplas que cito com suas características: 

1. Lógico-matemático- a capacidade de realizar operações numéricas e de fazer 

deduções. 

2. Linguística- habilidade de aprender idiomas e de usar a fala e a escrita para 

atingir objetivos. 

3. Espacial- disposição para conhecer e manipular 

4. Físico-cinestesico é o potencial para o corpo com o fim de resolver problemas 

ou fabricar produtos 

5. Interpessoal é a capacidade de entender as intenções e os desejos dos 

outros e conseqüentemente de se relacionar bem em sociedade.  

6. Intrapessoal é a inclinação para se conhecer e usar o entendimento de si 

mesmo para alcançar certos fins.  



 
 

7. Musical é a aptidão para tocar, apreciar e compor padrões musicais. 

Todo ser humano possui esses tipos de inteligência que se interrelacionam, o 

que difere são  suas manifestações. Há pessoas que possuem mais inteligência 

lógico/matemática e musical e menos corporal/sinestésica e existencialista, por 

exemplo. Esses aspectos irão depender de características ambientais e genéticas. 

Gardner afirma que qualquer tipo de inteligência pode ser desenvolvida desde 

que estimulada adequadamente. 

A teoria das inteligências múltiplas influencia muitas áreas do conhecimento, 

como: na Educação, na Psicologia, nas Neurociências, na Sociologia, entre outras. 

 

 2.5 Teoria da Aprendizagem Significativa  de David Paul Ausbel 

 

 

  David Paul Ausbel 

 

 Nascido em Nova York o 25 de outubro de 1918, estudou na 

New York University; foi seguidor de Jean Piaget. Uma de suas 

maiores contribuições ao campo da aprendizagem e a 

psicologia foi o desenvolvimento dos organizadores de avanço 

(desde 1960). Faleceu o 9 de julho do 2008 aos 90 anos. 

 

     A teoria do aprendizado significativo traz uma enorme influência na 

educação - se baseia em um modelo construtivista dos processos cognitivos 

humanos. Em particular, a teoria da assimilação descreve como o estudante adquire 

conceitos, e como se organiza sua estrutura cognitiva. A premissa fundamental de 

Ausubel é ilusoriamente simples:  

"O aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é 

adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar a 

informação nova com conceitos ou proposições relevantes preexistentes em 

sua estrutura cognitiva. (Ausubel et al., 1978, p. 159)" 

http://pt.wikilingue.com/es/New_York_University
http://pt.wikilingue.com/es/Jean_Piaget
http://pt.wikilingue.com/es/Aprendizagem
http://pt.wikilingue.com/es/Psicologia
http://pt.wikilingue.com/es/1960


 
 

Para David Ausubel, psicólogo da aprendizagem, o principal no processo de 

ensino é que a aprendizagem seja significativa. Isto é, o material a ser aprendido 

precisa fazer algum sentido para o aluno. Isto acontece quando a nova informação 

“ancora-se”  nos conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz.   

2.6 Trabalhos complementares 

Os encaminhamentos da disciplina se deram também com a leitura do 

capítulo I do livro A formação Social da Mente- O Desenvolvimento dos processos 

Psicológicos Superiores do Autor Lev Semenovitch Vygotsky (2003), onde procurei 

sintetizar os pontos:  

 

 Capítulo I - O instrumento e o símbolo do desenvolvimento da criança-Fala 

sobre características do desenvolvimento humano ao longo da vida 

- A inteligência prática nos animais e nas crianças- Alguns estudiosos 

estabelecem similaridades entre comportamentos de crianças com os macacos e 

com os adultos  

-A relação entre fala e o uso de instrumentos- É comentado que a mente da 

criança já vem completa com os estágios do desenvolvimento intelectual, necessita 

apenas dos estímulos 

- A interação social e a transformação de atividade prática- O autor fala que a 

criança resolve suas tarefas práticas com o auxílio da fala e superação das ações.  

   

Encerramos a Disciplina – Teorias Cognitivas da Aprendizagem - com um 

trabalho em dupla, visando à verificação da aprendizagem dos conteúdos sobre as 

teorias. Realizei a atividade com a Aluna e companheira de trabalho Violeta, fazendo 

a analise dos conteúdos apresentados na sala de aula durante a disciplina. Procurei 

compreender o modo como o ser humano aprende, bem como identificar meu papel 

como educadora neste processo. Foi solicitado pela professora Vandia Guedes um 

estudo aprofundado sobre os teóricos, facilitando uma melhor compreensão acerca 

do tema contribuindo de forma valiosa no universo do sistema educacional pátrio, 

destacando assim as semelhanças e diferenças das teorias estudadas para o 

preenchimento do quadro abaixo:  



 
 

2.7 Quadro comparativo das Teorias  

 

Analise e semelhanças e diferenças entre as teorias estudadas 

 

 

 

Aspectos da 

aprendizagem 

Piaget Vygotsky Ausbel Gardner 

Aprendizagem Ocorre de 

dentro para fora  

Ocorre de fora 

para dentro 

Aprendizagem 

acontece quando é 

significativa 

Respeitar as 

potencialidades 

Desenvolvimento Os fatores 

internos e 

externos 

preponderam 

sobre os 

externos 

O meio vai 

intervir 

diretamente no 

desenvolvimento 

O desenvolvimento 

o corre quando uma 

nova informação 

ancora-se em 

conceitos 

prexistentes 

Possui 

potencialidades 

independentes 

Pensamento e 

Linguagem 

O pensamento 

aparece antes 

da linguagem 

Pensamento e 

linguagem são 

processos 

interdependente

s 

Sem a linguagem e 

o pensamento 

desenvolvido e 

transmissão de 

significado 

compartilhadoseria

m praticamente 

impossiveis 

Modelam 

ativamente seu 

ambiente 

tornando-se 

agente do seu 

processo de 

crescimento 

Fatores Sociais e 

Culturais 

Não influenciam 

no 

desenvolviment

o da criança 

Defende a idéia 

de contínua 

interação entre 

as mutáveis 

condições 

sociais e a base 

biológica do 

comportamento 

humano 

A aprendizagem se 

dá pela interação 

sócio- cultural 

O social e o 

cultural 

influenciam no 

processode 

desenvolvimento 

 

 



 
 

2.8 Análise pessoal 

 

O estudo desta disciplina contribui bastante na minha prática educacional, pois 

atuando na Docência necessito ter conhecimento sobre essas abordagens teóricas 

para a melhoria da qualidade do meu trabalho, bem como a utilização de métodos 

de ensino inovadores  

Os recursos didáticos usados pela Professora foram de grande valia para a troca 

de saberes na sala de aula, despertando em mim o interesse pela busca de novos 

conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III – TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

A professora Andrea Barreto ministrou esta disciplina, dando ênfase aos 

fundamentos das Teorias e Tendências Pedagógicas no processo de ensino-

aprendizagem com abordagens pedagógicas, fazendo uma retrospectiva histórica da 

educação, suas relações e pressupostos, verificando as competências e os saberes 

necessários à prática docente. 

Suas aulas foram diversificadas na utilização dos recursos didáticos. O grupo 

mostrou nas discussões e reflexões interação sobre a importância da educação 

como fator de transformação pessoal e social, analisando as possíveis inovações e 

aperfeiçoamento de experiências e técnicas pedagógicas que contribuam para a 

melhor qualidade da aprendizagem humana. 

. Inicialmente foi mostrado um vídeo onde macacos tomavam um banho de 

água fria a cada tentativa de pegar bananas no alto de uma escada e ainda eram 

espancados pelos outros. 

Seguimos os estudos com os grupos das Tendências Pedagógicas 

verificando os seguintes pressupostos de aprendizagem empregados por cada uma 

na prática escolar brasileira através do texto que segue de autoria da Professora 

Amélia Hanzé: 

3.1 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E MOVIMENTOS SOCIAIS  

Em um dado momento histórico, os movimentos sociais e filosóficos são 

responsáveis pelas tendências pedagógicas. As intenções pedagógicas propiciam a 

união das práticas didático-pedagógicas, favorecendo o conhecimento, sem “fechar 

questão”, sem querer ser uma verdade única e irrestrita. Seu conhecimento se torna 

de especial importância para o professor que deseja construir sua prática educativa. 

Naturalmente, o professor deve se apropriar das teorias e t5endências 

pedagógicas ao buscar soluções para os problemas que enfrenta na sua ação 

docente, e ao refletir sua prática pedagógica, sem, no entanto, estar constantemente 

vinculado apenas a uma delas. Deve, antes de tudo refletir sobre as características 

de cada uma, buscando a que melhor convém ao seu desempenho acadêmico, 



 
 

seguindo uma operacionalização atenta que permita avaliar sua competência e 

habilidade, procurando agir com eficiência e qualidade de atuação. As intenções ou 

tendência pedagógicas são referências norteadoras da prática educativa, sendo que, 

os movimentos sócio-políticos e filosóficos exercem intensa influência sobre as 

tendências pedagógicas. Podemos classificá-las em: Pedagógica Liberal 

Tradicional, Tendência Liberal Renovadora Progressiva, Tendência Tecnicista, 

Tendência Progressista Libertadora, Tendência Progressista Libertária, 

Tendência Progressista “crítico social dos conteúdos” ou “histórico-crítica”. 

Na Pedagogia Liberal Tradicional, há a preparação intelectual e moral dos 

alunos para assumir seu papel na sociedade. A aprendizagem é receptiva e 

mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade. Há a 

exposição e demonstração verbal da matéria. Na Tendência Liberal Renovadora 

Progressiva, a escola deve ajustar as necessidades individuais ao meio social. A 

aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas. A 

metodologia utilizada é feita através de experiências, pesquisas e método de 

solução de problemas. A Tendência Liberal Renovadora não-diretiva (Escola 

Nova) enfatiza a formação de atitudes, o método é baseado na facilitação da 

aprendizagem, onde aprender é modificar as percepções da realidade. O professor é 

auxiliar das experiências. Procura desenvolver a inteligência, priorizando o sujeito, 

considerando-o inserido numa situação social. A Tendência Liberal Tecnicista 

aparece na segunda metade século XX, no Brasil em 1960-1970. A escola procura 

prepara indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – 5692/71. Há a introdução da Disciplina Educação 

Artística. 

A Tendência Liberal Tecnicista é modeladora do comportamento humano 

através de técnicas especificas. Os procedimentos e técnicas preparam para a 

transmissão e recepção de informações. A aprendizagem é baseada no 

desempenho (aprender-fazendo). O Professor é o técnico e responsável pela 

eficiência do ensino. A Tendência Progressista Libertadora dá ênfase ao não-

formal. É critica, questiona as relações do homem no seu meio, visa levar 

professores e alunos a atingirem um nível de consciência de realidade em que vivem 

na busca da transformação social. O homem cria a cultura na medida em que, 



 
 

integrando-se nas condições de seu contexto de vida, pensa sobre ela e dá 

respostas aos desafios que encontra. 

A Tendência Progressista Libertária visa à transformação da personalidade 

nu7m sentido liberatório e autogestionário. A metodologia enfoca a livre-expressão, 

o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos são disponibilizados para o 

aluno, mas não são exigidos. Resultam das necessidades do grupo. O professor é 

conselheiro, monitor à disposição do aluno. A Tendência Progressista “critico social 

dos conteúdos” ou “histórico-critica”, aparece nos fins dos anos 70. 

A escola é parte integrante do todo social e orienta o aluno para a 

participação ativa na sociedade. O método parte de uma relação direta da 

experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. O Professor é 

autoridade competente que direciona o processo ensino-aprendizagem. É o 

mediador entre conteúdos e alunos. O ensino/aprendizagem tem como centro o 

aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. 

Finalmente, os conteúdos de ensino devem ser culturais e universais, 

constantemente reavaliados de acordo com as realidades sociais; devem ser 

significativos na razão humana e social. Cabe ao professor a tarefa de escolher 

conteúdos de ensino adequados à peculiaridade locais e as diferenças individuais. 

Após a apresentação dos trabalhos em grupo a Professora Andrea solicitou 

um trabalho individual com critérios que definem cada Tendência Pedagógica , 

fazendo um relato da experiência pessoal de escolaridade, verificando que 

pedagogia caracterizou ou direcionou a trajetória escolar de cada um, fazendo uma 

análise crítica dessa situação 

3.2 TENDÊNCIA PEDAGÓGICA QUE DIRECIONOU A MINHA VIDA 

ESCOLAR 

Minha trajetória escolar foi marcada pela Pedagogia Tradicional, nessa 

tendência a aprendizagem torna-se artificial, o conhecimento não é abstraído, fato 

que apesar de inconsciente, ainda hoje tem reflexão na minha pratica pedagógica 

educativa. 



 
 

Minha infância escolar foi direcionada de uma forma muito simples. Fui 

alfabetizada na escola onde a minha mãe dava aulas, a única da localidade, ela 

sendo mais uma daquelas professoras que não tinham formação acadêmica para 

exercer a profissão, o modelo de ensino era o mesmo no qual ela também tinha 

aprendido. 

Aprendizagem  Busco no Coração 

 
 
Tinha como metodologia o amor 
O Carinho e a compreensão 
Nunca faltava sua atenção 
 
 
Ao anoitecer 
Com a cartilha não mão 
Coração forte a bater 
Tinha soletração 
 
 
Com a descoberta 
Houve uma festa 
Por parte daquela 
Que era uma mestra 
Em me ensinar coisas belas 
 
 
Tinha que saber ler 
Para a avó agradar 
A bíblia eu ia declamar 
Ela ia elogiar 
Para meu ego crescer 
 
 
Minha mãe querida 
Como tenho a lhe agradecer! 
Além de me ensinar a ler 
Me preparou para a vida 
 
 
Hoje estou no seu papel 
Mulher lutadora, 
Mãe professora 
Uma seguidora fiel 
Das lições que aprendi 

(Antônia Fernandes) 

 



 
 

A cartinha de ABC era um recurso didático importantíssimo para a 

aprendizagem no sistema tradicional. O primeiro passo para alfabetização dos 

educandos era decorar o alfabeto seguido das famílias silábicas para assim, junta-

las compondo assim as palavras. As lições de casa eram incansáveis repetições de 

palavras para soletrar na sala de aula em conjunto com a tabuada, não 

correspondendo as expectativas de aprendizagem desejadas pelo professor, eram 

impostos castigos, dentre os quais destaca-se a famosa palmatória. 

O autoritarismo predominava, não podia haver questionamentos, os alunos 

eram treinados a ter o professor como referência, pois ele era a pessoa a quem 

deveríamos ter gratidão pelos ensinamentos transmitidos. Quando não tinha 

sucesso em sua aprendizagem, o aluno era submetido aos castigos físicos e 

intelectuais. 

No Ensino Fundamental não foi diferente do processo de alfabetização, o 

treino intensivo, a repetição, a memorização de questionários eram a forma de 

assimilar os conteúdos para a realização de provas e ganhos de notas. Na verdade 

a aprendizagem não era comprovada, pois a forma de avaliação não leva o aluno a 

refletir. 

Estudei as Tendências Pedagógicas no Ensino Médio na Escola de Ensino 

Médio Otávio Terceiro de Farias, curso de preparação para o magistério, e na 

Faculdade, algumas delas bastante questionadas. Havia interesse de mudanças nas 

tendências, falava-se em uma escola onde o professor fosse o mediador, não um 

mero expositor de conteúdo, onde houvesse interação e a aprendizagem fosse 

significativa. Mesmo com atitudes reflexivas no grupo, ainda tinham professores que 

pouco aplicava na sua pratica o que pregavam como necessidade de mudança. 

As escolas têm muito que refletir sobre a metodologia aplicada ao ensino, 

ainda não possui uma linha concreta e coerente, tendo profissionais na educação 

ensinando de uma forma confusa sem questionar e analisar a sua pratica 

pedagógica. É tempo de haver definição de ferramentas teóricas, que se estabeleça 

ponto de referência com os quais possa exercer com responsabilidade Tendências 

Pedagógicas inovadoras 

 



 
 

3.3 ANÁLISE CRÍTICA DO FILME 

Continuamos a análise das Teorias e Tendências Pedagógicas através do 

filme Escritores da Liberdade, onde anotei os pontos que considero relevantes para 

execução do trabalho seguinte: 

Escritores da Liberdade 

O filme acontece em uma Escola de ensino Médio, onde a Professora 

Assume uma turma com alunos marcados pela desigualdade social, vítimas da 

discriminação e do racismo. 

Os alunos eram bastante indisciplinados, sem credibilidade e sem sonhos. 

Não tinham acolhimento na escola. Demonstravam desprezo e rancor pelo corpo 

docente, que não acreditavam em seus potenciais. 

Após uma luta fiel da professora para conquistar a confiança dos alunos eles 

foram tocados pela emoção quando ela os oportunizou a liberdade de expressão 

através de um diário que permitia o relato de suas vivências (gostos e desgostos) e 

dinâmicas que resultaram na unificação e afetividade entre grupo. 

Encantada com o progresso diário dos alunos a professora foi em busca do 

apoio da Gestão Escolar, mas se deparou com uma Direção seguidora e adepta de 

Tendências Pedagógicas Liberais, bastante TRADICIONAIS, com uma postura 

autoritária, privando qualquer didática inovadora aplicada pela Professora, mesmo 

que favorecesse o educando. Para ela o importante era ter bom comportamento e 

disciplina, o professor tinha que ter pulso forte. 

Com toda dedicação e emprenho a professora apresentou uma nova 

realidade possível de transformação no qual os alunos saíram da condição de 

marginalizados, de oprimidos e indiciaram no campo das possibilidades, ao lutarem 

pelos seus ideais e pelas suas conquistas, ao enfrentarem os obstáculos, não mais 

com violência e sim com conhecimento. 

Sou bastante flexível e aberta às novas abordagens. Diante da realidade do 

filme, eu como Gestora agiria com a Tendência Progressista Libertária – Pedagogia 

Histórico-Crítica. Daria a oportunidade de crescimento ao educando, baseado nas 



 
 

relações interpessoais, centrada no desenvolvimento da personalidade do individuo, 

no sentido libertário, em seus processos de construção e organização pessoal da 

realidade em suas capacidades de atuar como pessoa integrada.  

3.4 Analise pessoal 

O Estudo das Teorias e Tendências Pedagógicas trouxeram-me maior 

aprofundamento das principais tendências na prática ao longo dos tempos na escola 

brasileiras, proporcionando- me condições de avaliar os fundamentos teóricos 

empregados na minha prática em sala de aula, possibilitando- me a busca de 

inovação no sentido de estimular o educado a desenvolver uma postura crítica, 

participativa e criadora no aperfeiçoamento de suas experiências 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV - COOORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 

 

 

  

 

 

O presente capítulo é direcionado à disciplina Coordenação e Gestão Escolar, 

ministrada pela professora Maria do Socorro Sousa Ribeiro, tendo por intuito 

desenvolver conceitos e concepções no contexto de coordenação e supervisão 

como parte da escola, destacando suas funções e práticas no cotidiano escolar para 

contribuir com ações articuladas e eficazes em uma gestão coletiva na escola. 

As informações evidenciam de forma sintética os estudos e as atividades 

realizadas no decorrer da disciplina com o auxilio e orientação da professora que 

utilizou métodos e recursos agradáveis, gerando interesse ao grupo.  

As etapas deste capítulo contemplam as apresentações e as discussões dos 

grupos sobre a apresentação dos trabalhos realizados acerca das reflexões dos 

autores Heloisa Luck(2006), Edson Franco(2002) e Celso S. Vasconcelos(2002) 

sobre Gestão Educacional, o papel do Coordenador/Supervisor no processo 

educativo escolar. 

A professora esclareceu que para atuar na área da gestão é necessário ter no 

mínimo duzentos e setenta horas de curso na área, ao termino do curso fica-se 

habilitado junto ao Conselho Municipal de Educação para exercer a função. 

Ficou entendido com os comentários de alguns alunos que se faz necessário 

a o aprofundamento teórico e prático para quem pretende atuar na Coordenação 

Escolar, como também participar de concurso público para a seleção, já que a 

função alcança uma amplitude extensa, exigindo profissionais competentes, 

sensíveis, comprometido e aberto à inovação. 



 
 

Após analise de títulos de alguns livros do acervo pessoal da professora foi 

dado os encaminhamentos aos trabalhos serem realizados durante e ao final do 

curso, sendo uma pesquisa na educação básica ou no ensino superior sobre as 

funções da Coordenação e Supervisão Escolar, Apresentação das equipes após a 

leitura da apostila e um relatório descritivo do desenvolvimento da disciplina, 

trabalho estes que servirão para efeitos de notas.  

4.1 Abordagem sobre Gestão Escolar 

Seguimos com a leitura da apostila da Heloisa Luck(2006), sobre Gestão 

educacional: Uma questão paradigmática.  Abriu-se a discussão e a professora 

apresentou um tripé mostrando o papel de cada segmento da educação, estando a 

Gestão no topo, responsável pelo todo: escola, coordenação, supervisão e os meios.  

  

MEIOS 

AÇÕES, PESSOAS, INFORMAÇÕES, RECURSOS MATERIAIS E FINACEIROS. 

“ A complexidade da escola não dar somente para uma Gestão ‘ A fatia do bolo tem 

que ser dividida” formando-se um Grupo Gestor”  

Professora Socorro Sousa 



 
 

Foi falado também sobre a complexibilidade da escola e a formação de um 

grupo gestor que nela atua. 

A palavra Gestão dos anos 80 pra cá tomou lugar de administração, mudando 

os paradigmas, de forma que os participantes da organização educacional tenham 

melhores condições, atuando criticamente e contribuindo no seu desenvolvimento 

A meu ver o grupo gestor não deve trabalhar isoladamente. A consciência e a 

prática democrática devem ser exercidas dentro da escola a fim de que toda 

sociedade possa saber colocar em prática sua cidadania de forma consciente. 

Foi apresentada uma lista de referências bibliográficas, entre os nomes 

estavam Celso dos s. Vasconcelos (2002) e Edson Franco (2002), autores 

selecionados para os trabalhos dos grupos. 

As equipes deram inicio as apresentações falando das funções do 

Coordenador de Curso: Como “construir” o Coordenador ideal, tendo como autor 

Edson Franco(2002). Enfatizaram as funções acadêmicas do coordenador: A 

questão da qualidade; departamento e coordenação de curso; requisitos essências e 

funções do coordenador de curso ser voltado para o engrandecimento  da instituição 

4.2 Funções  do Coordenador de Curso 

 4.2.1.  POLÍTICA 

 Coordenador/supervisor deve ser: 

Conhecedor do grau de ensino, do curso, da área; 

 Animador de professores e alunos 

Representante do grau de ensino, de curso, da área; 

Fazedor de marketing do grau de ensino, do curso, da área. 

Responsável pela vinculação do grau de ensino, do curso, com os anseios e desejos 

do mercado.   



 
 

 4.2.2  GERENCIAL 

 O coordenador/supervisor deve ser: 

 Responsável pela supervisão das instalações físicas, laboratórios e equipamentos 

do grau de ensino, do curso, da área; 

 Responsável pela indicação da indicação da aquisição de livros, materiais, 

especiais e assinatura de periódicos necessários ao desenvolvimento do grau de 

ensino, do curso, da área; 

 Responsável pela estrutura e controle de frequência docente/dicente; 

 Responsável pelo processo decisório do curso; 

Responsável pela inadimplência dos alunos (quando a instituição for particular) 

  

 4.2.3  ACADÊMICA/ DE ENSINO 

 O coordenador/supervisor deve ser: 

 Responsável pelo processo de planejamento, elaboração, execução e avaliação 

dos projetos pedagógicos; da escola, do grau de ensino, do curso, da área, 

disciplina; 

 Responsável pelo engajamento de professores e alunos em programas e projetos 

existentes no âmbito escolar; 

Responsável pelos estágios supervisionados e não-supervisionados do grau de 

ensino ou curso 

Responsável pelo desenvolvimento das atividades escolares, gerais e/ou específicas 

da escola, do grau de ensino, do curso, da área, disciplina;  

 Elaborar o calendário escolar; 



 
 

Adicionar providências necessárias no cotidiano; 

Assegurar para que os alunos estejam em sala de aula;  

Manter o clima cordial;  

 Auxiliar os professores nas suas práticas pedagógicas;  

Dialogar com os professores sobre suas dificuldades dos alunos 

Avaliar o rendimento dos alunos para implementar   medidas de recuperação; 

Analisar os mecanismos de avaliação utilizados; 

Examinar os diários de classe; 

Coordenar reuniões e eventos; 

 

 4.2.4  INSTITUCIONAL 

O coordenador/supervisor deve ser: 

Responsável pelo sucesso dos alunos do grau de ensino, curso, da área; 

Responsável pelo acompanhamento dos egressos do grau de ensino, curso; 

Responsável pela busca de fontes alternativas de recursos; 

Responsável pelo reconhecimento da escola, do curso e pela renovação periódica 

desses processos por parte do MEC, CEE; 

Responsável pelo sucesso de seus alunos nos exames externos. 

 

 



 
 

4.2.5  ARTICULAÇÃO /MEDIAÇÃO/ SISTEMATIZAÇÃO. 

 O coordenador/supervisor deve: 

 Combater tudo que desumaniza na escola; 

 Contribuir para o trabalho em equipe; 

 Ajudar a escola a cumprir sua função social; 

 Buscar alternativas para solução dos problemas; 

Contribuir com o aperfeiçoamento profissional dos professores 

Após inúmeras atribuições que o coordenador de curso deve desempenhar, 

segundo o autor Edson Franco, uma das alunas concluiu em sua fala que o 

coordenador e professor do nosso curso Cleison Rabelo desempenha com bastante 

eficácia a sua função. Todos ficaram satisfeitos com a sua colocação, já que foi 

dado um exemplo prático. 

Para exercer a o cargo de Coordenador de curso, segundo o autor Édson 

Franco(2002): 

... é claro que há de ser um ser político e, como tal, revelar a liderança 

efetiva na sua área profissional resultando tal liderança no respeito da 

sociedade. Há de ser um gerente na essência e, como tal, produzir os 

resultados que dele se espera em vista da redução de custos que pratique e 

da ampliação de receitas que consiga, elevando sempre a qualidade de seu 

curso. Há de ser um respeitado dirigente acadêmico, mas não apenas 

acadêmico, mantendo com os seus alunos uma relação de otimismo sem 

afetação e sem exageros, granjeando assim a confiança de professores e 

de alunos pelo domínio que possua sobre a legislação educacional e sobre 

a essência de seu curso. Há de ser, enfim, um ser voltado para o 

engrandecimento institucional. 

A professora Socorro deu sua contribuição ao grupo falando que a supervisão 

escolar era entendida como inspeção no sentido de fiscalizar, relacionando-se mais 

aos aspectos administrativos. No segundo momento ficou sendo vista com 



 
 

orientação imposta aos professores para que tornassem mais eficientes no exercício 

de sua profissão. Vindo posteriormente a ser entendido como guia, de acordo com 

as necessidades das pessoas implicadas 

4.3 Papel da Coordenação/Supervisão 

O grupo responsável pelo autor Celso dos S. Vasconcelos (2002) sobre o 

papel da supervisão educacional/Coordenação Pedagógica iniciou sua apresentação 

falando da criação da Supervisão Educacional, do contexto de ditadura em que ela 

foi criada, ligada ao poder e ao autoritarismo, vendo a necessidade do coordenador 

assumir uma postura diferente, conquistar a confiança dos educadores. 

Geralmente há resistência ao novo por parte dos educadores. Inicialmente 

mostram desânimo e resistência nas propostas sugeridas. Para superar estes 

desafios o Coordenador Pedagógico deverá ter capacidade em três dimensões: 

 Dimensão  Atitudinal 

Envolve valores, interesses, sentimentos disposições, convicções, 

provavelmente seja uma das dimensões mais difíceis devido ás resistências. 

 Dimensão Procedimental 

É uma outra forma de domínio por parte do Coordenação Pedagógica 

relacionado ao saber- fazer, encontrar caminhos para concretizar aquilo que se 

busca. 

 Dimensão Conceitual 

Existe diferentes versões sobre educação, ensino, aprendizagem, 

planejamento, Projeto Político Pedagógico, Como diz Celso Vasconcelos(2002)Cabe 

à pessoa que assume  o cargo de Coordenador Pedagógico, buscar clareza 

conceitual. O Coordenador deve manifestar inteligência na resolução de questões, 

saber argumentar, não se prender aos aspectos formais, mais buscar alternativas 

lógicas em relação o que está em pauta. 



 
 

   Os componentes do grupo mostraram através de sua apresentação como 

deve ser a organização e o desdobramento do Coordenador em relação ao seu 

papel, em relação ao seu compromisso teórico-metodológico, ao estabelecimento de 

um clima organizacional propício ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico ao 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico que respeite as distintas vozes que se 

apresentam no âmbito escolar. 

4.4  Análise Pessoal 

Os assuntos aqui abordados foram de extrema importância, pois troxeram-me 

uma reflexão mais aprofundada dos estudos e trabalhos realizados nesta disciplina. 

 A análise do que foi apresentado pelos grupos com a leitura e as discussões 

desenvolvidas me serviram como preparação para os desafios que surgiram na 

minha trajetória. Permitindo assim, um amadurecimento teórico e pratico para minha 

formação profissional e pessoal, desenvolvendo em mim um olhar mais reflexivo 

sobre a prática pedagógica. 

Creio que estarei mais responsável por entender a importância de atuar como 

coordenador pedagógico no cenário educacional. A experiência vivenciada na sala 

de aula no decorrer do curso servirá como instrumento para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de minha carreira pedagógica e para a transposição de mais uma 

etapa em minha vida com a realização de mais este sonho de vida, o desempenho 

da atividade de coordenador escolar.  

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

  

 

 

 

Este capítulo apresente de forma sintética os estudos e as atividades 

realizadas no decorrer da disciplina Plenejamento Educacional com o auxilio e 

orientação do professor  Cleison Rabelo através de  métodos inovadores, gerando 

interesse ao grupo  

Os assuntos aqui tratados informam sobre o planejamento nas suas diversas 

amplitudes, trazendo novas abordagens, praticas e reflexões sobre a didática e 

docência como também as novas competências para ensinar. 

O professor Cleilson Rabelo iniciou sua aula falando sobre os objetivos  da 

disciplina: Planejamento Educacional, explicou passo a passo as etapas de suas 

aulas e a sua metodologia de trabalho. 

Iniciaram-se analises sobre o papel do Professor na construção de 

competências, trazendo á tona diverso aspectos sobre o assunto em discussão. 

Houve também questionamentos sobre o que mais nos incomodava na escola 

quando éramos estudante, a maioria dos presentes queixavam-se do método 

tradicional, que era muito forte na vida escolar de cada um. 

Foram também apresentados uns Slides sobre As Novas Competências 

Profissionais para Ensinar, onde o professor precisa: organizar e dirigir ações de 

aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens dos alunos; administrar 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.moodle.ufba.br/file.php/10259/imagens/planejamento_.jpg&imgrefurl=http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=30426&chapterid=13898&usg=__kTkc9iNodMVtYpCijwWrF54jIj4=&h=282&w=425&sz=30&hl=pt-BR&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Hb7ytdcHK88SwM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images?q=planejamento&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1W1SUNC_pt-BR&ndsp=20&tbs=isch:1


 
 

heterogeneidade; trabalhar em equipe; participar da administração escolar; envolver 

os pais; saber utilizar as novas tecnologias; enfrentares os deveres e dilemas éticos 

da profissão; administração sua própria formação continuada. Conclusão: A caminho 

de uma nova profissão. 

Em seguida participei da dinâmica A VIAGEM: O que planejar para viagem? 

A justificativa da dinâmica era uma comparação entre os preparativos da viagem e o 

planejamento educacional. Houve uma discussão sobre o ato de planejar de forma 

que possa contribuir para a realização de um trabalho intencional, portanto fique me 

perguntado o que uma viagem tem em comum com minha sala de aula. Concluí que 

o planejamento serve para direcionar a vida e o trabalho na busca de objetivos 

concretos, sem ele é difícil chegar ao rumo desejado. 

5.1 O significado e a importância do planejamento escolar 

         O trabalho docente é uma atividade consciente e sistemática, cujo centro está 

a aprendizagem ou o estudo dos alunos sob a direção do professor. A complexidade 

deste trabalho não está vinculada apenas à sala de aula; está também diretamente 

ligado a exigências sociais e à experiência de vida dos alunos.  

O planejamento é um processo de racionalização, organização, coordenação 

de ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social 

O  significado dessas relações  na escola: os elementos do planejamento 

escolar – objetivos, conteúdos, métodos – estão recheados de implicações sociais, 

inclusive com significado político.  

O planejamento é uma atividade de reflexão acerca de nossas opções e 

ações, caso contrário, ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos 

interesses dominantes na sociedade.  

A ação de planejar, portanto não se reduz ao simples preenchimento de 

formulário para um melhor controle pedagógico; deve ser uma atividade consciente 

de previsão das ações docentes fundamentadas em ações político-pedagógico, 

tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, ou seja, 



 
 

problemática social, economia, política e cultura que envolve a comunidade escolar 

que interagem no processo de ensino. 

5.2  Funções do planejamento:  

 Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, 

permitindo ao professor e escola um ensino de qualidade, evitando a 

improvisação e a rotina;  

 Explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente que 

assegurem a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do 

contexto social e do processo de participação democrática; 

 Expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político-pedagógico e 

profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula,  

 Através de objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino;  

 Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, inter-relacionando: 

os objetivos (para que ensinar), os conteúdos (o que ensinar), os alunos (a 

quem ensinar), os métodos e técnicas (como ensinar) e a avaliação. 

 Atualizar o conteúdo do plano, aperfeiçoando-o em relação aos progressos 

feito no campo de conhecimentos e a experiência cotidiana;  

 Facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em tempo 

hábil, saber o que professor e aluno devem executar, replanejar o trabalho 

frente a novas situações que parecem no decorrer das aulas.  

5.3 Tipos de planos  

Plano da instituição: é um documento mais global que expressa as ligações entre o 

projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente dito;  

 Plano da disciplina (em algumas escolas, chamado plano de unidades): é um 

documento elaborado para um ano ou semestre, dividido por unidades seqüenciais, 

no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e encaminhamento 

metodológico.  

 Plano de aula: é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou 

conjunto de aulas e tem um caráter específico.  



 
 

5.4 Requisitos para o planejamento:  

Ao planejarem o processo de ensino, a instituição e os professores devem, 

pois ter clareza de como o trabalho docente pode prestar um efetivo serviço à 

população e saber que conteúdos respondem às exigências profissionais, políticas e 

culturais postas por uma sociedade que ainda não alcançou a democracia plena.  

É dever dos governos garantir o ensino básico a todos, traçar uma política 

educacional, prover recursos financeiros e materiais para o funcionamento do 

sistema escolar, administrar e controlar as atividades escolares de modo a todas 

crianças e jovens receberem um ensino de qualidade. Os planos e programas 

oficiais refletem um núcleo comum e são a garantia de uma unidade cultural e 

política na nação.  

Condições prévias para a aprendizagem: Saber as experiências, 

conhecimentos anteriores, habilidades e hábitos de estudo, nível de 

desenvolvimento é importante para a introdução de conhecimentos novos e, 

portanto, para o êxito da ação que se planeja.  

Princípios e condições de transmissão/assimilação ativa: diz respeito ao 

domínio dos meios e condições de orientação do processo de assimilação ativa nas 

aulas 

5.5 Recomendações:  

          O planejamento deve ser encarado também como uma oportunidade de 

reflexão e avaliação da sua prática, precisa estar vinculados à prática, por isso 

muitas vezes precisam ser revistos e refeitos. É necessário o professor  ir criando e 

recriando sua própria didática, enriquecendo sua prática profissional e ganhando 

mais segurança.  

 5.6 Trabalho individual 

       O professor sugeriu que cada um fizesse, de forma criativa, uma síntese sobre 

Planejamento Educacional e Planejamento de Ensino. Elaborei a minha síntese com 

a seguinte receita 



 
 

RECEITA 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

 

INGREDIENTES: 

- 10  PACOTES DE FUNDAMENTO DA AÇÃO  EDUCATIVA 

- 1 TABLETE DE ORGANIZAÇÃO 

-1 ENVELOPE DE REFLEXÕES                                          

-  6  PUNHADOS DE OBJETIVOS 

- 10 FATIAS GENEROSAS DE CONTRIBUIÇÕS 

-FLEXIBILIDADE PREVISÃO À GOSTO 

- AUTO-AVALIAÇÃO E COMPROMISSO À VONTADE 

 

MODO DE PREPARAR: 

Pegue todo o fundamento da ação educativa que você tiver junte à organização de 

forma ampla, levando em conta os diversos níveis do contexto educacional, As 

poucos vá acrescentando os objetivos propostos: relacionar, estabelecer, alcançar, 

conciliar, aperfeiçoar, ajudar, obter, coordenar, propiciar, racionalizar,assegurar, 

conduzir, verificar e etc. Para definir as metas a serem alcançadas, 

complementando com as contribuições que irão enriquecer o seu planejamento, 

possibilitando melhores resultados e maior produtividade. Adicione um pouco de 

flexibilidade, um tanto que permita a adaptação do plano a situações imprevistas e 

imprevisíveis. Recheie com muitas reflexões a cerca das dimensões do 

planejamento, pois cada nível tem bem definido o seu universo. Finalize com auto-

avaliação á vontade, serve para o crescimento profissional, o ajustamento ás 

mudanças, o exercício da autodisciplina, responsabilidade nas decisões conjuntas. 

Decore com muito compromisso e utilize na sua pratica. 



 
 

5.7 Considerações sobre as apresentações das equipes 

Os estudos seguiram com as apresentações dos grupos. A primeira equipe 

abordou o tema: A aula como espaço - tempo coletivo de construção de 

saberes. Foram mostrados dois momentos de vivências em sala de aula, onde uma 

aula era ministrada numa perspectiva tradicional e outra transformadora.  Houve 

analise de espaço e tempo coletivo de construção de saberes, buscando apreender 

o seu objetivo, desvelar a sua dinâmica e ação. O trabalho procurou evidenciar o 

processo pelo qual a aula se constitui e se institui com uma perspectiva 

transformadora humana e dialógica.  

O segundo grupo trouxe como tema O planejamento da pratica docente. 

Dramatizou um momento de planejar no quais se encontravam várias professoras, 

onde uma das envolvidas resistia às inovações das metodologias de ensino, era 

bastante pessimista na elaboração e aplicação das atividades planejadas, enquanto 

o restante do grupo se mostrava aberto a novas experiências buscando recursos 

didáticos que favoreciam os seus excelentes desempenhos profissionais. 

Participei do terceiro grupo com o assunto As Estratégias de Ensino na 

Ação Didática. Foi utilizado um debate como estratégia de apresentação, 

enfatizando a importância da temática no processo de formação de professores. A 

reflexão segue em torno da distinção dos conceitos, métodos e estratégias. São 

explicitados os critérios a serem observados na seleção das estratégias detalhando 

o modo de conduzir as mais freqüentes no cotidiano escolar. Ao final é apresentei 

uma vivencia da minha prática docente em relação às estratégias de ensino. Trouxe 

o poema O SAPO DE SAPATO, onde previamente os alunos tinham que descobrir 

uma caixa surpresa: um sapo de pelúcia calçado com um sapato, após a descoberta 

do sapo, o poema foi lido e depois cantado com o grupo em forma de Rap.  

O professor Cleison parabenizou os grupos pela criatividade nas 

apresentações e encerrou a disciplina deixando suas contribuições para uma 

reflexão acerca das competências necessárias para um bom desempenho na vida 

pessoal e profissional.  

 



 
 

 5.8 Analise Pessoal 

         O estudo desta disciplina veio acrescentar bastante para as minhas reflexões 

sobre o planejamento, pois contribui bastante para a melhoria tanto do trabalho 

docente como discente. É pó isso que a Professora Edna cruz afirma que “uma das 

atividades básicas da qual depende em grande parte o êxito da ação docente e o 

planejamento didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VII -  POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DEMOCRÁTICA. 

Nesta disciplina a professora Alexandra abordou temas referentes a este 

Curso, falando principalmente das Políticas Públicas da Educação Nacional, no 

contexto histórico e contemporâneo, fornecendo noções básicas sobre o 

desenvolvimento da administração pública para uma reflexão sobre a importância da 

educação como fator de transformação pessoal e social. 

6.1 Breve Histórico sobre a educação 

 

 

 

 

Origem no século XVI e XVII / Ensino público religioso - As escola Públicas 

eram oferecidas para pessoas com alto poder aquisitivo. As mulheres não tinham 

acesso as escolas, eram criadas para cuidar da casa (filho e marido) 

 

6.2 LEIS da Educação Nacional 

 

 Origem – Colonização 1549 

 Regimentos- Primeiros Políticas na Educação 

 Plano de Ensino de Nóbrega 

 Plano geral dos Jesuítas 

 Ensino Jesuíta- Humanista e Enciclopédico 

 1º documento – Ministrado por Jesuítas 

 Expulsão dos Jesuítas – M. de Pombal - 1759 



 
 

 Reforma Pombalina- Modernizadoras (sec. XVIII) 

 Constituição de 1827 – Aprovada a Lei - Escola Primeira Letras 

 Proclamação da República – 1888 

 Separação da Igreja 

 Semana da Arte Moderna – 1922 

 Portinari retratando o sertão nordestino 

 Di Cavalcante – Retratando o negro 

 Quebra da Bolsa de Valores ( Nova York) 1929  

 Revolução de 30 – 1930 

 Reforma Francisco Campos ( Decreto Organizados) 1931 

 Manifesto do Pioneiro da Educação Nova ( Fernando Azevedo, Anísio 

Teixeira) 1932 

 Constituição da República/ Exigência da Implementação da LDB e PNE- 1934 

 Estado Novo / Lei Orgânicas do Ensino / Reforma  Capanema – 1937 – 1945 

 Guerra Mundial – 1945 

 Lei Nacional do Ensino Primário –  1942 a 1946 /Lei 8. 529/46  (02/01/1946) 

 Constituição Federal – 1946 

 Iniciada a elaboração da LDB – 1947 

 Primeira LDB -  1961 – Lei 4.024/61   (20/12/1961) 

 Segunda LDB – 1971  Lei 5692/71    (11/08/1971) 

Houve a reforma do Ensino Superior  

 Início do Processo da Redemocratização do País – 1985 

 Contituição Federal – 1988 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – 1990 

 Terceira LDB – 1996 

 FUNDEB – Instituído pela Emenda Constitucional Nº 14  

Após este passeio na linha do tempo fizemos uma retrospectiva histórica 

da educação, suas relações e pressupostos políticos Educacionais e relações de 

Poder . Tendo com base Vídeos e exposições dialogadas e participativas. 

A professora sugeriu a leitura do texto sobre Política Educacional Celía 

Martins (2004), seguindo da elaboração de um resumo sobre o tema estudado. 



 
 

6.3 O QUE É POLÍTICA EDUCACIONAL? 

Não é possível definir políticas públicas em um só termo, já que a mesma 

engloba vários outros processo e conceitos, ela se revela em casa época histórica, 

em cada texto, em cada momento dado da organização do ser humano, como uma 

dinâmica, uma força motora própria, que impulsiona e dita sua relação com as 

demais esferas do mundo social. 

A política educacional é um processo que só existe quando a educação 

assume uma forma organizada, seqüencial, ditada e definida de acordo com as 

finalidades e os interesses que se tem em relação aos aprendizes envolvidos nesse 

processo. 

A distinção entre política educacional e educação é essa. A educação pode 

existir livre, a política educacional, por sua vez, pressupõe organização, seletividade 

e criteriosidade sobre o que será transmitido. 

Um dos instrumentos para se projetar a formação dos tipos de pessoas de 

que uma sociedade necessita é a política educacional. Ao contrário da educação, 

que ajuda a pensar tipos de homens e mulheres. 

A política educacional não está apenas no sistema escolar padronizado, pois 

extrapola os seus limites. Ela não tem lugar fixo e determinado e seu surgimento 

depende de um momento histórico. 

A intenção de uma política educacional pode ser clara e visível, ou então 

obscura e camuflada. Conhecendo-se a intenção de uma política educacional 

poderá ser compreendido outro aspecto que a envolva, o poder. Ela é estabelecida e 

definida por meio de um exercício pratica de poder. 

Atualmente existem duas versões de política educacional: Aristotélica e 

Platônica. Na linha Platônica, há a linha educacional tecnocrata, e na vertente 

Aristotélica, há a política educacional municipalizante. 

Na vertente Platônica não é muito visível para a sociedade civil, pelo menos 

de imediato. É elaborada por um pequeno grupo de pessoas representantes do 

Estado, que também desenvolvem atividade normativas sobre o sistema de ensino 

público, sem, contudo ser responsável pelo fornecimento do ensino. São conhecidos 



 
 

como representantes da tecnocracia “Cracia” vem de krathos, que em grego quer 

dizer saber, em suma tecnocracia significa “poder (de saber) dos técnicos”. A 

tecnocracia na esfera educacional tem um perfil antidemocrático, já que reserva para 

si o monopólio das virtudes necessárias para a direção da educação. 

A política educacional tecnocrática estimula, de certa forma a existência 

dessa repressão à crítica e à ação criativa no sistema escolar. Em contrapartida, 

isso poder provocar uma crescente indiferença das bases da educação e gerar um 

número cada vez maior de professores (as) estimulados a buscar títulos e cargos a 

qualquer preço. Tem-se assim uma política educacional que induz os profissionais 

da educação à submissão política e incentiva o surgimento de professores (as) 

ignorantes das finalidades da educação e de seu poder político e transformador. 

A política de municipalização da educação se coloca de uma maneira 

democrática. Ela implica um poder maior em favor dos locais onde se estabelece a 

autonomia do complexo escolar, o que comumente é compreendido com 

municipalização do ensino. Assegura recursos públicos desvinculados de posições 

político-partidárias e pressupõe participação controle e comprometimento por parte 

da comunidade com o sistema educacional. 

Aqui no Brasil a política educacional municipalizante é defendida por muitos 

setores sociais e até mesmo por segmentos representantes do Estado. Mas, em 

muitos casos, as intenções dessa defesa mais ocultam a pouca vontade do Estado 

de assegurar recursos públicos para o ensino elementar do que propriamente 

traduzem interesses verdadeiros relativos à melhoria da qualidade do ensino 

público. 

Também foi solicitada pela professora uma dissertação sobre a Gestão 

participativa. Tive como base para este trabalho o Livro do Professor Cleison Rabelo 

(2009) Seguido do trabalho em grupo onde abordo sobre os Principais atores da 

Gestão escolar.  

6.4 Gestão Escolar e sua Dimensão Participativa 

Atualmente, não se aborda mais o conceito de administrador, fala-se em 

gestor. Nessa perspectiva, a direção da escola deve ser entendida como um 

trabalho que se desenvolve no coletivo, com ampla participação dos professores, 



 
 

funcionários, especialistas, pais, alunos e diretores da instituição educacional. Logo, 

o papel do gestor escolar, conhecido como Diretor de escola, em uma visão 

democrática de festão, está diretamente ligado ao conhecimento e interação deste 

com a comunidade na qual a escola está inserida. 

O gestor deve proporcionar no ambiente escolar, ações que viabilizem a 

participação de todos, de forma compartilhada, discutindo e analisando a 

problemática pedagógica que vivenciam para assim determinar caminhos para 

superar as dificuldades. Dessa forma é importante que os membros de todos os 

segmentos da escola estejam engajados na elaboração do Plano Político 

Pedagógico da escola. Além disso, cabe ao gestor, juntamente com o grupo do 

Conselho Escolar, elaborar planos de ação para a aplicação dos recursos 

financeiros e fazer uso da tecnologia para uma melhor comunicação entre todos. 

Para que tais objetivos sejam alcançados é fundamental que o diretor assuma 

o seu papel de gestor, administrando as diferentes realidades que se manifestam na 

escola, estabelecendo uma rede de relações entre os alunos, professores, pessoal 

de apoio, pais e comunidade do entorno da escola, mediando a construção de uma 

identidade própria para a Unidade Escolar através da participação de todos. 

A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, 

pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu poder de influenciar 

na determinação da dinâmica dessa unidade escola, de sua cultura e de seus 

resultados. 

Portanto, a responsabilidade da gestão participativa é complexa e envolve o 

entendimento e a competência relativa a questões políticas, pedagógicas e 

organizacionais, além das legais. Mas, para que a gestão participativa ocorra, ainda 

é necessário trilhar um caminho que certamente não será fácil, porém desafiador e 

somente será trilhado pelos verdadeiros agente de mudança. 

 

 6.5 OS ATORES PRINCIPAIS DA GESTÃO ESCOLAR 

        Gestão democrática, embora não se restrinja apenas ao meio educacional, faz 

parte da luta de educadores e movimentos sociais organizados em defesa de um 

projeto de educação pública de qualidade social e democrática. 



 
 

As mudanças vividas na atualidade (décadas de 80 e 90) em nível mundial, 

em termos econômicos, sociais e culturais, com a transnacionalização da economia 

e o intercâmbio quase imediato de conhecimentos e padrões sociais e culturais, 

através das novas tecnologias da comunicação, entre outros fatores, têm provocado 

uma nova atuação dos Estados nacionais na organização das políticas públicas, por 

meio de um movimento de repasse de poderes e responsabilidades dos governos 

centrais para as comunidades locais. Na educação, um efeito deste movimento são 

os processos de descentralização da gestão escolar, hoje percebidos como uma das 

mais importantes tendências das reformas educacionais em nível mundial (Abi-

Duhou, 2002)  

Para Habermas (apud Gutierrez e Catani,1998) "participar significa que 

todos podem contribuir, com igualdade de oportunidades, nos processos de 

formação discursiva da vontade" e, ainda, "participar consiste em construir 

comunicativamente o consenso quanto a um plano coletivo". 

Na escola, essa participação pode ser materializada com o 

funcionamento efetivo dos Conselhos escolares ou outras organizações 

semelhantes.  

O projeto político-pedagógico é apontado como expressão coletiva 

do esforço da comunidade escolar na busca de sua identidade e, nesse sentido, 

como uma das principais expressões da participação e da autonomia escolar. Sua 

elaboração participativa pode, mesmo, propiciar uma experiência mais conseqüente 

de outros mecanismos de gestão democrática, como a escolha dos dirigentes e a 

definição das funções dos colegiados escolares, na medida em que passam a 

constituir-se referência da ação orgânica de todos os membros da comunidade 

escolar na busca de objetivos comuns. 

Mas, quem são os principais atores de participação na escola? 

Os professores, que constituem, em princípio, uma força de trabalho 

altamente especializada e qualificada. É fácil perceber o papel central que a 

participação dos professores desempenha para o êxito da gestão de uma escola e 

para sua adequação aos objetivos educativos. 

Os trabalhadores não docentes, que apesar de serem normalmente 

em menor número e alguns exercerem uma atividade que exime menor nível de 

qualificação, devem integrar também as estruturas e as redes de participação da 



 
 

escola, como adultos, com responsabilidades e interesses educativos, e como 

técnicos de apoio às atividades de ensino. 

Os alunos que, numa concepção pedagógica mais atualizada, são 

considerados sujeitos de sua própria formação, o que significa que não são 

consumidores passivos dos conhecimentos transmitidos pelos professores, mas sim 

co-produtores dos saberes necessários a seu crescimento e desenvolvimento. 

As famílias, pelo relevante papel que podem exercer na definição das 

políticas educativas, na gestão da escola e no controle sobre seu funcionamento e, 

especialmente, no acompanhamento da escolarização de seus educandos e na 

decisão sobre seu futuro escolar. 

Os agentes econômicos e empresariais, que podem trazer inúmeros 

benefícios para a escola e seu processo educativo, através de uma prática efetiva 

de cooperação e participação no funcionamento regular da escola. 

A comunidade local, cuja presença na gestão da escola deve resultar 

de um processo de conscientização desenvolvido pelos professores e pais 

representados no conselho escolar, e não de uma imposição administrativa do tipo 

corporativo. Isto significa que esses elementos participam nos conselhos pelas suas 

qualidades e características pessoais e como agentes dos interesses sociais, 

políticos e culturais locais. 

 

6.6 Análise Pessoal 

A democracia é um processo conflituoso que tem muito que avançar para que 

possamos construir um ambiente participativo e democrático na Escola 

Estamos trabalhando para uma educação transformadora, mas isso só 

acontece com a democratização do conhecimento. A comunidade aos poucos está 

se engajando nas tomadas de decisões da Gestão 

A consciência e a prática democrática precisam ser exercidas dentro da 

escola a fim de que toda sociedade possa saber colocar em prática sua cidadania de 

forma efetiva.  

 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na medida em que o sujeito assume 
postura crítico-prática, compromete-
se com o que está para nascer, 
engaja-se na luta pela concretização 
do por vir e é naturalmente levado a 
tentar adotar algo do ponto de vista 
correspondente à realidade que está 
contribuindo para criar. (KONDER, 
1992, p.123 

 

 Na elaboração deste trabalho verifiquei que o tema abordado é bastante 

discutido no contexto educacional. Dentre os assuntos preponderantes destacaram-

se as escolas e a sua importância social e a amplitude deste setor, na educação, na 

cultura e na sua organização gerencial.  

A familiarização com as principais Teorias Cognitivas da Aprendizagem vem 

salientar principalmente a influência das mesmas no processo de ensino-

aprendizagem, suas contribuições para a compreensão das causas e dificuldades 

reveladas pelos educandos. 

As posturas teóricas utilizada para descrever os estágios pelos quais passam 

o indivíduo na aquisição do conhecimento e modelos educacionais, apresentam uma 

gama de variedade para a sua efetivação, baseando-se na corrente de pensadores 

da educação que vem a cada dia fortalecendo suas descobertas no âmbito do saber. 

Diante do que foi amplamente analisado sobre Pluralismo Cultural, pode - se 

pensar na concepção de educação intercultural e crítica que remete a cidadania, 

entendida como um exercício de viver compartilhando a democracia, considerando a 

diversidade humana.  

A proposta de uma educação voltada para o pluralismo coloca aos 

educadores, o grande desafio de estar atentos as diferenças econômicas, sociais e 

raciais e de buscar o domínio de um saber crítico que permita interpretá-las.  

 Dentro deste contexto a escola deve ter uma Gestão com consciência crítica 

do trabalho que desenvolve, com um novo tipo de liderança, motivada pela 

capacidade de diálogo, que alie uma base sólida, conceitual e prática sobre 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO, trabalhe com as diferenças, medie avanços e conflitos, 



 
 

facilite a integração entre segmentos da instituição e, sobretudo almeje a melhoria e 

elevação dos padrões de ensino. 

Deduz- se finalmente que a habilitação especifica a novos conhecimentos 

nesse curso de gestão e Coordenação assume a responsabilidade de direcionar sua 

ação para atender as especificidades sociais, culturais e políticas da escola 

moderna, favorecendo as condições e meios para uma prática significativa na 

comunidade escolar. 
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