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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

      Este trabalho apresenta os desafios impostos ao gestor escolar, na implantação de um 

processo de mudança nas organizações escolares que buscam adequar aos novos padrões da 

sociedade atual por meio da inovação e de praticas de gestão participativa. O presente 

trabalho aborta também a importância de planejamento escolar, através de soluções 

inovadoras na gestão e no processo ensino-aprendizagem, deste modo precisa investir na 

atitude dos profissionais da escola, no sentido de orientar suas praticas pedagógicas e 

administrativa pra a garantia de educação de forma continua e de qualidade. 

      Mostra indicadores para a contribuição de uma escola participativa, não aloja 

pretensões em resolver todos os problemas ligados à gestão participativa com um estudo 

completo, acabado e definido. O que nos move, é a esperança em produzir uma ampla 

discussão, que possa ser utilizada com ponto de partida para essa larga trajetória de 

subjetividade, de grandeza que devemos sempre percorrer. 

      A gestão da escola precisa se empenhar para reestruturar a escola, aprendizagem gera 

e ocupa toda a vida da pessoa, alem da escola adquirem-se conhecimento aos diversos 

espaços, na família, no social e no virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O meu envolvimento com a prática educativa, sabidamente política, moral, gnosiológica, jamais deixou de 
ser feito com alegria, o que não significa dizer que tenha invariavelmente podido criá-lanos educandos” 

Freire 1996 
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CAPÍTULO 01 

 

COORDENAÇÃO SUPERVISÃO ESCOLAR 

 

 
A disciplina de supervisão e coordenação escolar reflete um papel importante para o 

gestor escolar, dando a nós um significado relevante ao processo de aprendizagem do 

educando, falando da responsabilidade do cargo e suas atribuições. 

Notei a dinâmica da disciplina e suas considerações em construir para uma gestão 

democrática e participativa num processo que visa uma mudança permanente voltada a uma 

educação de qualidade dando ao educando o direito de participar rumo ao saber significativo, 

pois sabemos que o mundo contemporâneo e 

criativo e reflexivo. Ao concluir a disciplina 

notei a importância para o nosso 

conhecimento profissional, pois relata uma 

cultura em que é necessário desenvolver 

parcerias no grupo em prol dos educando. 

Analisando a palavra coordenar: é o ato ou 

efeito de coordenar modalidades de construção de período, relacionados entre si por 

conjunções. Enfim, coordenar é facilitar as articulações entre pessoas, as ações as informações 

e os recursos em prol de um referencial no sentido de proposta horizontal a ser alcançada. 

Segundo Ênio Resende (1992:27) analisa como troco presente nos Brasileiros, a ser 

superado pela cidadania e capacidade de assumir responsabilidades e cumpri-las a tendência 

de não assumir devidamente as responsabilidades deveres e obrigações, tanto em relação à 

gestão sociais e políticas quanto em relações profissionais e familiares. Com base na citação 

do autor Ênio Resende, percebi que a falta de compromisso estar entre realçada em todos os 

seguimentos da sociedade, pois a questão de colocar sempre a culpa no outro estar na cultura 

Brasileira, é a deixa no campo da educação, pois ninguém tem culpa do fracasso no sistema 

educacional.  

É preciso acabar com a cultura de falta de compromisso envolver a comunidade da 

elaboração de uma proposta pedagógica seria dando cada seguimento sua atribuição no 

contexto escolar.  

Não somos pescadores domingueiros, 
esperando o peixe. Somos agricultores 
esperando a colheita, porque a queremos 
muito porque conhecemos as sementes, a 
terra, os ventos e a chuva, porque 
avaliamos as circunstâncias e porque 
trabalhamos seriamente. 
                                         Danilo Gandin 
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A compreensão do papel da escola estar no compromisso de todo seguimentoescolar, 

rumo na ela elaboração do projeto pedagógico da escola, transformando toda comunidade 

local, criando uma estrutura na construção do saber do educando. Pois a educação é uma 

moeda de um país. O saber é a educação formadora necessária ao desenvolvimento natural 

dos seres humanos. É considerada nos dias de hoje como fator de mudança e de 

comportamento reflexiva, um dos principais instrumentos de intervenção na realidade social. 
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1.1 A ÉTICA E CIDADANIA RESGATE DE VALORES NO 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

 

A escola não ver mais o aluno como alguém a ser moldado, ser preenchido de saber, 

mas como um ser em construção, que também muito tem a dizer e a fazer no processo 

educativo. Para que os estudantes possam a prender a assumir princípios éticos, são 

necessários pelo menos dois fatores que os princípios se expressão em situações reais, nas 

quis possam ter experiências em vivenciar, possa conviver com a sua pratica. São dois pontos 

positivo no desenvolvimento de capacidade da autonomia moral, isto é, da capacidade de 

analisar e eleger valores para ser consciente e livre.Os educadores devem sempre estar atentos 

à coerência entre o discurso e a ação, respeitar para ser respeitado assumir e cumprir suas 

responsabilidades, como forma de ensinar aos alunos a importância da responsabilidade. 

     É importante termos a significação de valor, para o curso desta dissertação, já que 

sema transmissão de valores universais é impossível à formação de cidadãos éticos e 

socializados. Segundo o dicionário Aurélio, valorconceitua-se em: valentia, qualidade que faz 

estimável alguém ou algo, importância de determinada coisa, preço, legitimidade, validade, 

ou significado rigoroso de um termo; já Piaget cita valores, como investimentos afetivos. Isto 

que dizer que, apesar de se apoiarem em conceitos, estão ligados a emoções, tanto positivas 

como negativas.Numa escola é inevitável o ensino de valores, nas suas explicitações, 

permissões e incentivos. As atividades em que envolve o professor, desde as leituras 

propostas, os exercícios escolhidos, livros sugeridos, ate as recomendações do conselho 

educacional de posturas a serem adquirida numa sala de aula, revelam os valores privilegiados 

pela a sociedade como um todo. Sabemos que a relação entre educação e ética vem desde os 

primórdios de nossa civilização, estar controvérsia entre a teoria e a prática é muito claro. 

Apesar de todos saberem a importância dos valores na educação, num âmbito que envolve 

escola, família, instituições sociais e mídia, o tratamento oferecido nessa relação 

ética/educação, é pouco enfatizado e ate menosprezado. Em uma escola, por exemplo, 

certamente veremos diretores, professores e orientadores que se digam envolvidos com a 

inerência da ética para a ação educativa. Todavia, ao primeiro olhar sobre a estrutura 

curricular e o cotidiano escolar, constatamos que a ética atua de uma forma bastante singela, 

muitas vezes restrita a um recorte disciplinar ou apenas a uma atividade transversal.Estamos 
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uma sociedade multicultural e globalizada e isso dificulta a transferência de valores no ensino, 

já que partilham espaço e múltiplas visões do mundo. Existem tantas diferencias que a todo o 

momento nos encontramos em situações delicadas do relativismo. Não só as diferenciam 

culturais de nível macro, como as existentes entre o primeiro e o terceiro mundo, mas também 

as de nível micro, existente no interior da sociedade entre os vários grupos sociais, culturais e 

éticos exigem formas diferenciais de educação ética. A escola que deve servir e respeitar a 

todos se encontra ante um desafio de difícil solução. 

     As instituições devem tentar aliar o ensino de conteúdos com o trabalho e com 

valores, isso não deve vir abordado apenas como disciplina como educação moral e cívica. 

Devemos tratá-las como assunto transversal, que podem cruzar as aulas de biologia, 

português, artes e entre muitas outras. E buscar ir além do discurso e concretizar as idéias no 

cotidiano das crianças e jovens.Analisando a historia da educação notamos que grandes 

transformações têm ocorrido em toda a sociedade em diferentes setores a vida, que seja no 

campo político econômico ou social.  A educação é universal em qualquer parte do mundo 

estamos sempre em busca de mordaças ao redor da ciência humana, pois a vida humana estar 

constituída por muitas idéias que fazem parte da historia da evolução e dar continuidade a 

novas descobertas.Essa nova visão de quebra de paradigma é marcada por uma forte 

tendência adotada de concepções pratica interativas, participativa e democrática, 

caracterizando um momento novo, dinâmico e global. Nasce também o desejo da afirmação 

da particularidade de cada ser de cada língua de suas tradições e crenças locais. Assim um 

novo paradigma emerge e se desenvolve sobre a educação e sua gestão. O processo da gestão 

escola é garantir a aprendizagem dos educando e dando significativa ao seu cotidiano em sua 

vivencia dentro e fora da escola.A visão do gestor escolar deverá estar voltada para 

desenvolver as competências que a sociedade demanda, pois o pensamento criativo do 

educando deve refletir diversas informações e proposta de forma contextualizada, 

expressando idéias claras e objetivo de convívio, tanto oralmente como por escrito. O aluno 

não aprende só em sala de aula, mas na escola como um todo, numa maneira organizada e 

ações globais que serão proposta e vista pelo grupo escolar, pois isto se dar quando o gestor 

desenvolve um papel mediador dentro da escola. A autonomia da escola esta relacionada à sua 

identidade para ser legitima no espaço social. 

 

 

 

                Só a escola garante uma sociedade ética e prospera. 

                                                                                 Alberto Carlos Almeida 
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1.2 GESTÕES DEMOCRÁTICAS 

 

 

      Gestão democrática é o ato de participar das decisões tomadas da escola como um 

todo. A escola é entendida e gerida como uma realidade objetiva neutra técnica, podendo ser 

planejada organizada e controlada para alcançar resultados eficazes e eficientes. 

     Esta realidade e baseada em criar nas relações do grupo, buscando a qualidade total da 

aprendizagem dos educando. Valoriza a proposta de gestão participativa com a intenção do 

exercício democrático, que implica intervenção dos profissionais da educação, alunos e pais 

na gestão escolar, tendo uma direção consciente e planejada junto a o processo educacional.É 

importante conhecer o trabalho de todo o grupo, refletindo as gestões de individualidade, pois 

a escola é formada Poe pessoas que buscam em alcançar sonhos; o papel da liderança é de 

grande valor, pois é fundamental para a qualidade da aprendizagem dos alunos. 

     É seu papel assumir responsabilidade e compromissos educacionais e de orientação do 

trabalho pedagógico. O que se torna competente à medida que é realizada com liderança 

participativa, orientada para a promoção da formação do exercício da cidadania nos 

educandos. 
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1.3 CONSTRUÇÕES DE CONSELHO ESCOLAR 

  

     Inserir a comunidade dentro da escola não é tarefa fácil, pois as pessoas não são 

favoráveis a uma visão democrática, de como participar no processo de desenvolvimento 

escolar de seus filhos. Os pais professores e gestores devem buscar parcerias para a 

construção do conselho escolar. Motiva a comunidade a querer estar dentro da escola para 

acompanhar todo o processo educacional. 

      Incentivar idéias inovadoras nas escolas é a única maneira para melhorar a qualidade 

de ensino, envolvendo o conselho escolar dentro da escola e ajuda a diminuir os problemas na 

educação básica. Embora muitos pais não tenham consciência do seu papel dentro da escola, é 

dever dos gestores e professores a motivar os pais nesta caminhada, não é tarefa fácil mais 

devemos sempre dialogar com os pais nesta questão que é primordial dentro da escola é 

essencial este trabalho para o ambiente educacional, pois traz uma clareza em algumas 

questões burocráticas que se encontra na escola, como por exemplo, devemos trabalhar com 

os pais, a valorização de ser, compra de matérias, freqüência do aluno, professor e suas 

atividades, gestores escola e suas atribuições, refletir competência da sociedade em garantir 

cidadãos atuais no contexto social.   

      A construção da democracia participativa pode ser observada positivamente na 

priorização da educação, fortalecendo uma qualidade na aprendizagem e no desenvolvimento 

participativo do cidadão. “É essa participação, que compartilham direitos e deveres, que se 

torna uma gestão escolar verdadeiramente democrática com o eixo central na aprendizagem 

do aluno”. 

 

 

 

 

 

 

“Democracia, essencialmente, é o modo de vida social em que cada indivíduo 
conta como uma pessoa.” 

Anísio Teixeira 
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1.4 O DIRETOR DA ESCOLA COM LÍDER PEDAGÓGICO 

      O diretor da escola, portanto, é diretor de uma instituição social que tem o aspecto 

pedagógico com foco central. Todas as suas decisões devem ser orientadas por critérios 

pedagógicos e devem respondera uma mesma pergunta: A atitude tomada, a ação 

desencadeia de fato a melhoria do processo ensino-aprendizagem dos alunos?  Os 

aspectos administrativos, burocrático organizacionais do trabalho do diretor devem todos estar 

a serviço desta questão para realizar esta tarefa, ele precisa, então, combinar duas 

características fundamentais: Competência Técnica e Liderança Pedagógica. 

     Não é sem razão que a LDB, ao tratar dos profissionais da educação, define no seu 

Art. 67º, parágrafo único, que “a experiência docente e pré-requisito para o 

exercícioprofissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de 

cada sistema de ensino” eo conselho nacional de educação, ao normatizar esse dispositivo de 

LDB, coloca na resolução CEB/CNE03/97.  

 

 

 

Essa exigência está relacionada com a compreensão de que o domínio de conteúdo 

escolar, a pratica de sala de aula, o conhecimento das relações educativas que ocorrem no 

interior da escola são condições indispensáveis para o exercício daquelas funções que 

oferecem suporte pedagógico direto das atividades de docência, como é o caso da função do 

diretor, no entanto, as experiências existentes hoje, no país, mostram que o exercício do 

magistério não necessariamente credencia o professor a ser diretor. Por essa razão é que 

existe, atualmente, uma grande reocupação com o processo de escolha do diretor, que devem 

se pautar por princípios democráticos. Alguns sistemas de ensino, preocupados em garantir a 

qualidade de processo de escolha, vem colocando, com etapas de seleção, a prova de 

conhecimentos, a apresentação de titulação e a demonstração, perante a comunidade, de 

propostas e alternativas para melhorar a eficiência e a eficácia da escola. Essa compreensão 

tem sido encontrada entre diretores de escola que vêm desenvolvem do um trabalho bem- 

sucedido. É importante destacar, porem, que o trabalho do diretor, que deve ser eminente 

pedagógico, não pode se confundir com o dos demais agentes educativos da escola, nem 

significa a assunção de mais responsabilidades do que aquelas a ele á atribuídas. Trata-se, na 

verdade, passar a ver a função de um a outro ponto de vista, em vez de administrador ele é um 

A experiência docente mínima, pré-requisito para o exercício profissional de 
quaisquer funções de magistério, que não a de docência, será de 02(dois) anos e 

adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino publico ou privado. 
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educador, um gestor pedagógico de uma instituição especificamente pedagógica, um 

profissional cujo trabalho tem uma dimensão pedagógica, tanto explícita quanto implícita. De 

forma explícita, toda a sua atividade deve ser regida por requisitos pedagógicos, Isto é, 

relacionados coma aprendizagem dos alunos. O uso do espaço escolar, a organização do 

calendário letivo, a distribuição do tempo escolar, a organização do recreio, aarrumação das 

salas de aula, a reforma ou construção de uma sala de aula, a distribuição dos professores, a 

definição dos horários das reuniões da equipe escolar e todos os demais aspectos que fazem 

parte de um cotidiano de uma escola devem ser definidos a partir de critérios pedagógicos e 

não só administrativos. E naprópria forma de tomar decisões quanto a esses aspectos é em si 

mesma, pedagógica, se as decisões são tomadas de forma participativa pelo coletivo da 

escola, se são assumidas por todos como decisões que vão proporcionar uma melhor 

aprendizagem dos alunos, adireção estará desenvolvendo umagestão democrática e tornando a 

escola um espaço de exercício da cidadania. 

     Diz-se também que o trabalho do diretor tem uma dimensão pedagógica implícita, 

porque suas atitudes e o modo com ele conduz a sua pratica servem de referencia a todos os 

que participam da escola. As crenças, os sentimentos as atitudes do diretor, bem como os 

valores que orientam sua pratica se constituem em verdadeiras mensagens que vão sendo lidas 

pelo o conjunto da escola. Ocupando ele a posição de liderança tais mensagens deve estarsi 

tonizadas com as concepções de escola e de cidadão que se quer formar, concepções essas 

resultantes de construção coletiva de toda equipe escolar e empresas na proposta pedagógica, 

nunca é demais lembrar a forca que tem o exemplo. Assim, uma pratica bem planejada e 

organizada e coletiva, orientada por princípios éticos que tem como base o respeito ao outro e 

a seriedade a honestidade no trato da coisa pública, constitui-se em modelo para alunos, 

professores, funcionários e pais. 

Inúmeros estudos vêm mostrando que são elementos de peso nas questões bem-

sucedidas as expectativas positivas que o diretor da às possibilidades de crescer o aluno e 

professores. Quando o diretor defende esse principio, ele pode influenciar positivamente o 

trabalho de professores nessa mesma direção. Isto se constitui em uma das bases para a 

construção de uma cultura do sucesso escolar. 
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1.5 A DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: 

PONTO CRUCIAL DA GESTÃO 

 
      A atuação do diretor vistada perspectiva que estar sendo aqui representada, pode 

confunde-se, em alguns momentos, com a do serviço de coordenação pedagógica e mesmo 

coma de outros profissionais da escola. É bom lembrar que todas as áreas de atuação têm 

seuspontos de intercessão, e é por isso que se torna de fundamental importância o 

estabelecimento de princípios e de critérios claros que irão orientar a atuação de todos. 

Entretanto, é preciso evitar a superposição e a confusão de papeis e de tarefas. Além de perda 

de tempo e desperdício de energia, essa superposição pode criar áreas desnecessárias de atrito 

entre os profissionais da escola e, em alguns casos, resultar em uma repassa irresponsável de 

atribuições que terminam não sendo cumpridas, em prejuízo dos alunos. É tarefa de o diretor 

evitar que isso ocorra.Para tanto, precisa se reconhecer com líder que deve articular aos 

esforços na direção de um trabalho planejado coletivamente, bem definido e bem distribuído. 

Ainda que a equipe da escola deva se sentir responsável pela a mesma com em todo e 

comprometida em seu objetivo maio, a formação do aluno, cada segmento da escola de 

responsabilidade especificas. Dessa forma, só o titulo de exemplo, enquanto o coordenador 

pedagógico articula diretamente o trabalho dos professores, e o diretor articula o trabalho 

global da escola. 

      Enquanto os funcionários fazem a manutenção dos espaços e se 

responsabilizam pelos aspectos burocráticos, o diretor coordena e acompanham o trabalho dos 

funcionários. Neste contexto é importante que o diretor não perca de vista que o seu maior 

desafio é construir uma escola de qualidade, dentro os princípios da gestão democrática. E 

isso significa partilha e equilíbrio de poder e responsabilidades, concepção conjunta, coma 

equipe escolar e com os alunos e suas famílias, de objetivos e de processos para alcançá-las. 
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1.6 ALGUMAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA GESTÃO CUJO FOCO É O 

SUCESSO DO ALUNO 

 

 
      Nos últimos anos, tem-se visto o crescimento de estudos, pesquisas e publicações 

sobre a gestão educacional. Todo esse material fornece indicações importantes sobre os 

processos de construção da questão democrática e dele podem ser extraídas algumas das ações 

que o diretor não deve deixar de realizar, na tarefa de construção de uma escola que 

tenhacomo foco o sucesso escolar de seus alunos. São com objetivos sistematizados as 

contribuições feitas por esses trabalhos que se apresentam aqui algumas ações consideradas 

básicas na condução da gestão escolar: 

 Reconhecer a escola publica como espaço público de convivência democrática e 

com espaço de exercício da cidadania. 

 Criar um clima apropriado de trabalho, para que os profissionais da escola 

exerçam com alegria, tranqüilidade e espírito de equipe as suas funções. 

 Estabelecer um processo claro de comunicação, criando fluxos de informação e o 

seu compartilhamento. 

 Coordenar o trabalho coletivo de construção ou reconstrução da proposta 

pedagógica da escola e o plano para sua viabilidade. 

 Orientar a atuação da direção da escola pelos princípios, objetivos e metas 

definidos na proposta pedagógica e pelas regras de convivência estabelecidas no 

regime escolar. 

 Gerir, juntamente com a unidade executora da escola, os recursos financeiros a 

ela repassados, tendo em vista as metas colocadas na proposta pedagógica. 

 Incentivara criação de projetos que promovam o processo de ensino-

aprendizagem, seja proposto pelos alunos ou professores. 

 Buscar trocar experiências com outras escolas. 

 Construir a escola como espaço de formação continua de todos os profissionais 

que dela participam, estimulando momentos sistemáticos de estudos, debates e 

trocas de experiências. 

 Acompanhar continuamente, os professores, e com o serviço de coordenação 

pedagógica, o desempenho dos alunos, identificando os problemas existentes, 

buscando as soluções necessárias em tempo hábil. 
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 Representar a escola em suas relações com a comunidade e buscar parcerias 

locais ou externas. 

 Coordenar a administração de papel e de material no âmbito da escola afim de 

que estejam sempre presentes as condições necessárias para a aprendizagem dos 

alunos. 

 Supervisionar os espaços da escola, cuidando para que eles sejam um reflexo da 

sua proposta pedagógica e se constituam, de fato, em espaços de construção da 

cidadania. 

 Buscar o apoio das autoridades competentes, reivindicando o atendimento das 

necessidades da escola. 

 Acompanhar, cuidadosamente, o preenchimento dos mapas de resultados 

escolares, garantindo sua fidedignidade e confiabilidade. 

 Orientar a atuação da equipe escolar pelo resultado do acompanhamento e da 

avaliação de suas ações. 

     Os pontos aqui indicados dizem respeito tanto ao diretor de uma escola de 

pequeno porte quanto ao diretor geral e aos diretores ou vice-diretor de turno das 

escolas media e grande porte, que vem trabalhar articuladamente. A riqueza e a 

complexidade de trabalho cotidiano do diretor nem se define nem se esgota na lista de 

ações aqui representada. A gestão da identidade da escola é um fator tão importante, 

que a própria legislação educacional brasileira vigente, sintonizada com as discussões 

educacionais mais recentes, que defendem a importância do reconhecimento da 

valorização da diversidade presente na escola, enfatiza, com bastante clareza, seja na 

lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDB), seja nos parecer emanados do 

Conselho Nacional de Educação, que cada escola deve construir sua autonomia 

através da elaboração de propostas pedagógicas. Assim, cabem as secretarias de 

educação fornecer as condições para que as escolas alcancem sua autonomia, 

construam a sua identidade, e cabe às escolas descobrir suas próprias formas de 

conquistar essa autonomia. E a autonomiasó pode ser conquistada através de um 

trabalho competente, articulando, coletivo. Aqui é importante lembrar que a 

autonomia não significa soberania, nem independência total. 

     A autonomia é um conceito relacional ea autonomia da escola precisa ser 

entendida num contexto de interdependência. Há uma interdependência em cada 

escola e a rede ou sistema de ensino a qual ela pertence; entre cada uma das escolas ou 

compõe a rede ou sistema de ensino e o sistema de ensino nacional. Por isso, é 

indispensável que o diretor tenha um domínio da legislação educacional do seu país, 
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do seu estado ou do seu município, para que ele possa trabalhar na construção da 

autonomia de sua escola, sem perder de vista a unidade educacional do país como um 

todo. É por isso que se diz que a escola é um espaço de encontro entre as políticas 

públicas de educação nacional e as políticas públicas de educação local. O currículo 

escolar é uma das áreas onde essa relação entre interdependência e autonomia mais 

claramente se expressão, e esse são um ponto importante. Pode parecer difícil, árdua, a 

tarefa de ser diretor de uma escola hoje; construir uma escola democrática, autônoma, 

participativa; uma escola que de fato, ensine e se constitua em espaço de construção da 

cidadania, uma escola aberta à comunidade, que trabalhe em parcerias, que vá além 

dos próprios muros. De fato, o que se espera da escola é muito complexo. No entanto, 

isso não significa pensar que tais tarefas não são realizáveis. Há muitos exemplos, 

hoje, pelo país inteiro, de que isso é possível. E é possível porque o diretor não estar 

sozinho esta caminhada. Quando se defende uma gestão democrática devem ser 

criados os mecanismos para que elas se efetivem. Entre esse mecanismo dois se 

constituem como essenciais: a construção e execução da Proposta Pedagógica e a 

criação e funcionamento dos Conselhos Escolares. 

     Com tudo não se pode enfatizar aqui a razão da existência dos conselhos 

escolares. Eles devem existir para, juntamente com o diretor, construir essa escola tão 

necessária e por todos tão almejada. Se o diretor for capaz de construir, com esses 

Conselhos e com o coletivo da escola, relação de parceria, compartilhamento de 

responsabilidades e de definições claras de tarefas, será possível esperar, em troca, 

motivação, cooperação, realização de praticas inovadora e soluções objetivas para os 

problemas enfrentados, baseadas em critérios pedagógicos, que se viabilizam através 

de um trabalho administrativo de alta qualidade. 
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1.7 A GESTÃO ESCOLAR E SUA DIMENSÃO 

PARTICIPATIVA 

 

      A educação, com a sua organização e gestão, passa por mudanças históricas, 

conceituais e estruturais, que necessitam ser refletidas na dinâmica de seu processo. 

Considerando-se que a educação esta relacionada a aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais. Enfim, ela é um dos principais instrumentos para que o ser humano construa sua 

identidade. 

     O conceito de gestão esta associado ao fortalecimento da democratização do processo 

educacional e pedagógico; á participação responsável de todos nas discussões, decisões e 

efetivação das decisões, acompanhamento e avaliações, mediante um compromisso coletivo 

com resultados cada vez mais efetivos. 

     Estes conceitos de gestão levam a reflexão de como a participação acontece no seio da 

escola, no seu cotidiano, nas relações que se estabelecem, em com se estruturas a co-

responsabilidade e as relações de poder. Estareflexão quando a participação e ação por ela 

desencadeada significam um novo conceito de realidade escolar, em que as relações são 

construídas, com um objetivo comum. 

     A gestão e um processo de partilha, o contrario de gerenciamentocujas exigências se 

vinculam as necessidades da interpenetração entre a dimensão entre o pedagógico e políticae 

as questões administrativas da escola, em conseqüência, os antigos fundamentos de 

administração educacional torna-se insuficientes para orientar o trabalho do gestor que busca 

a participação de todos na escola. 

     Nessa concepção, a organização da questão da escola precisa ser refletida em relação 

ao comprometimento dos agentes que nela atuam. Esse processo demanda tempo, pois 

implica mudanças culturais, administrativas, políticas e pedagógica. Assim, a realidade de 

tentativas de um trabalho participativo, democrático e dialogo perpassa por um histórico de 

resistências, omissões e falha de comprometimento, principalmente por docente. Conhecer 

como essa redistribuição acontece, em que perspectiva esse comprometimento existe na 

escola é a reflexão que se propõe. 

     A gestão democrática nas decisões e na execução das ações relativas ao projeto; 

entretanto, no cotidiano da escola, a participação é amarrada. Vê diretores e coordenadores 
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em busca da participação dos professores, sem encontrar empenho. A passividade de muitos é 

relevada em ações cotidianas, da escola. A gestão participativa demanda responsabilidades 

além da opinião, demanda comprometimento, historicamente, a educação foi organizada de 

forma que a participação dos docentes na área administrativa e de tomada de decisões fosse 

mínima as decisões eram tomadas em gabinetes e executadas em gabinetes escola. 

     Atualmente, a formação permanente do profissional é muito importante em relação à 

participação na gestão escola, pois se discute muito, na própria escola, sobre gestão e 

participação; porem ainda se encontra resistência, quando a necessidade de formação 

permanece e do engajamento a participação efetiva. Cabe ao gestor a abertura para participar 

e enfrentar o processo histórico alienante. Em complementação cabe aos envolvidos à 

intencionalidade, a disposição à partilha, ao despir se do eu pra incorporar o nós. É preciso 

também assumir o sucesso ou fracasso da equipe, o positivo e o negativo e daicrescer deforma 

conjunta. 

     A direção e a coordenação correspondem a tarefas agrupadas sobre o termo gestão. A 

gestão refere-se a todas as atividades de coordenação e de acompanhamento de trabalho das 

pessoas; envolvendo o cumprimento das atribuições de cada membro da equipe, a manutenção 

do clima de trabalho, a avaliação do desempenho. Essa definição aplica-se aos dirigentes 

escolares, mas é igualmente aplicável aos diretores e professores, em sala de aula ou quando 

investidos de responsabilidades na organização escolar. 

     Dirigir e coordenar significa assumir o grupo, a responsabilidade por fazer a escola 

funcionar mediante trabalho conjunto. Ou seja; coordenar ações voltadas para objetivos 

coletivamente estabelecidos. Ao gestor cabe uma visão sistemática, é necessário que ela tenha 

noção da realidade do contexto, ou seja, uma perspectiva da totalidade. 

     Ao fechar-se apenas no trabalho em sala de aula, o docente não interage, faz questão 

de não se envolver com os problemas da escola. Assim, é preciso conhecer, compreender, 

analisar e problematizar o contexto escolar, enfocando o comprometimento, docente da 

organização e da gestão como processo, discutindo como acontece o planejamento e a 

organização dos autores na dinâmica da participação.  

     O planejamento é o ato que resulta em um instrumento mostrando a direção a seguir, 

permitindo, mediante o diagnostico, conhecer o contexto escolar e local e, assim definir os 

objetivos, as metas, as estratégias, os recursos de intervençãoe a modalidade avaliativa, ou 

seja, trançando um norte para o trabalho. Na gestão da escola, ao elaborar o projeto 

político,Pedagógico, teoricamente, a comunidade escolar consolida esta afirmação, porem em 
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algumas escolas esse tende a ficar no papel, com poucos profissionais tenteando atingir os 

objetivos e outros se esquivando dos demais serviços, diários, ficha de observação de alunos, 

planejamentos, acompanhamento pedagógico. 

     Complica ainda mais a situação a idéias de que a situação da habilitação profissional é 

a chave de entrada no mercado de trabalho, portanto continuada é desnecessária.  Resiste à 

crença que o profissional estar pronto e acabado, conseqüentemente, não necessita da 

formação e aí as resistência ao planejamento, ao uso das tecnologias, aos projetos, aos 

projetos interdisciplinares, a avaliação institucional, a auto- avaliação. Conseqüentemente, a 

participação fica no âmbito de não quero dar opinião, com alguns profissionais dizendo 

claramente: “Não quero me comprometer. Compromisso demanda tempo, responsabilidade é 

mais serviço”. 

     No andar da carruagem, os agentes da escola precisam acordar do conto de fadas e 

assumir que há investimentos, cartas de intenções em relação aos resultados da educação do 

país; é preciso correr e alcançar o ritmo do novo século. Mais do que isso, é preciso buscar 

superar a si mesmo, aos hábitos enraizados, e,assim promover a desconstrução do egoísmo e 

buscar a construção do sucesso da equipe escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigir e coordenar significa assumir no grupo a 
responsabilidade por fazer a escola funcionar 

mediante o trabalho conjunto. 
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1.8 O QUE É POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

      Não há conceito que defina política educacional de maneira completa, já que ela é em 

si um processo que engloba vários outros processos e conceitos. 

     A política educacional só existe quando a educação assume um caráter organizado, 

seqüencial e definido de acordo com os interesses que se tem em relação aos aprendizes 

envolvidos nesse processo. Diferentemente da educação, que pode existir livre em todos, 

como umas das maneiras que as pessoas encontram para tornar comum e comunicar, a política 

educacional pressupõe organização, seletividade e criteriosidade sobre o que será ou não 

transmitido. 

     Pode-se perceber claramente, que a política educacional atua sobre a educação, mas 

não tem domínio sobre ela, e age como um dos instrumentos para projetar a formação dos 

tipos de pessoas de que uma sociedade necessita, define a forma e o conteúdo do saber que 

vai ser passado de pessoa a pessoa para construir e legitimar seu mundo e visando, com isso, a 

sobrevivência de diversos tipos de sociedade. 

      A política educacional apenas canaliza a educação para fins específicos, embora possa 

também fragilizar o processo pedagógico, impossibilitando uma ação criadora e reflexiva. 

Com isso percebemos a relação ambígua da política educacional, com o imaginário das 

pessoas e com a ideologia, como se constitui e é conseqüência desse processo. As políticas 

educacionais quando objetivam a formação por meio da educação dos indivíduos e da 

sociedade, podem desencadear um processo de deseducação. 

     Ao concretizar-se o processo de deseducação, percebe-se a formação de crianças que 

sempre fazem aquilo que querem que elas façam, sem contrariar seu grupo social. Em 

sociedades como a nossa política educacional, muito mais comum que um conjunto de metas 

e planos setoriais, é um processo complexo que está presente e atua na subjetividade humana.  

Pensar em política educacional é pensar nos seres humanos e do futuro, enfocando os 

aspectos social, cívico e individual. 
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1.9 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E RELAÇÕES DE PODER 

 

     A partir dos conhecimentos sobre política educacional, surge o questionamento: a 

política educacional diz respeito à educação escolarizada e se restringe aos muros da escola. 

Sabemos que a educação existe em todos os grupos sociais onde existem formas, maneiras de 

aprendizagem e o que aprender conhecimento a ser transmitido de pessoa a pessoa, existe 

educação. Outro questionamento é: Se apolítica educacional diz respeito à educação e a 

educação está em diversos lugares, então a política educacional também é abrangente e está 

onde a educação? Não, se acreditarmos que onde está há educação há política educacional, 

correremos o risco de jamais detectar seus sinais e nem decifrá-la. Como a evolução da 

sociedade constitui-se aos poucos um processo que envolve escolas e objetivos para atingi-

los. É nesse momento que surge a política educacional. 

      Podemos ter também política educacional em sociedades tribais, embora este se 

concretize sem um sistema hierárquico. A diferença é a elaboração, na sociedade moderna 

essa educação sempre exige conhecimento de psicologia, sociologia e economia. A política 

educacional se formula em intenções, uma delas é a uma política educacional que poderá ser 

compreendida como aspecto que envolve o poder. Atualmente, existem duas versões de 

políticas educacionais, uma que corresponde às práxis políticas aristotélicas e outra platônica. 

      A política educacional platônica diz respeito a uma educação tecnocrática e as 

aristotélicas de uma educação municipalizante. A política educacional na vertente platônica 

não é muito vista pela sociedade, civil e é elaborada pelos representantes do estado. Esse 

grupo é reconhecido como representante da tecnocracia, esfera que sempre tem um perfil 

antidemocrático, já que possui o monopólio das virtudes necessárias para a direção da 

educação. Contudo esta esfera não se restringe somente ao âmbito educacionale isso 

significou o exercício de poder concentrado em uma minoria sobre uma maioria social. A 

política educacional tecnocrática estimula de certa forma, a existência de uma repressão a 

critica e a ação criativa do sistema escolar. No entanto podemos observar uma crescente 

indiferença das bases da educação e gerar um numero cada vez maior de professores 

interessados somente em títulos e cargos. 

Alternativa seria a política educacional municipalizante que implica um poder maior 

em favor dos locais onde se estabelece a autonomia do complexo escolar o que é 

compreendido como municipalização do ensino. Essa figura assegura recursos públicos 
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desvinculados de posições político-partidárias e pressupõe participação, controle e 

comprometimento por parte da comunidade com a coisa educacional. 

     A política municipalizante é vista como democrática porque permite aos envolvidos 

no processo pedagógico a ocupar cargos executivos ou participar de órgãos colegiados com 

mandatos curtos. Esse tipo de política educacional tem grandes vantagens, dentre as quais 

podemos citar que sua descentralização não requer a existência da dispendiosa e muitas vezes 

incompetente burocracia e a flexibilidade dos currículos escolares, permitindo assim 

mudanças mediante as necessidades da instituição. 

     No Brasil essa política é defendida por muitos setores sociais e por segmentos 

representantes do estado. Todavia essa intenção de defesa pode ser ocultada pela pouca 

vontade do Estado de assegurar recursos públicos pra o ensino elementar do que propriamente 

para interesses verdadeiros relativos à qualidade de ensino por meio da participação.    
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CAPÍTULO 02 

PLANEJAMENTO ESCOLAR 

 

 

Planejamento é um processo mental que envolve analise reflexão e previsão. Consiste 

em prever e decidir sobre: 

 O que pretendemos realizar  

 O que vamos fazer 

 Como vamos fazer 

O que e como devemos analisar a situação, a fim de verificar se o que pretendemos foi 

atingido. 

Plano: É o resultado, e a culminância do processo mental de planejamento. 

 

 

2.1 TIPOS DE PLANEJAMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. 

 

Planejamento Educacional: É feito a nível sistemático reflete a política de educação 

adotada. 

Planejamento Escolar: Éo processo de tomada de decisão quanto aos objetivos a serem 

atingidos e a previsão das pedagogias e administrativas. 

Planejamento Curricular: É a previsão dos diversos componentes curriculares que são 

desenvolvidos ao longo do curso. 
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Planejamento Didático ou Ensino: É a previsão das ações e procedimentos que o 

professor vai realizar junto a seus alunos. É a especificação e operacionalização do plano 

curricular. 

Os Tipos de Planos Didáticos: 

1. Plano de curso 

2. Plano de unidade 

3. Plano de aula 

1. Planejamento de Curso:É a previsão dos conhecimentos a serem desenvolvidos e das 

atividades a serem realizadas em sala da aula durante um determinado período. 

Plano de Curso: É o resultado do processo de planejamento. Ele é a previsão do trabalho 

docente e discente para aquele curso. É o desdobramento do planejamento curricular. 

2. Planejamento da Unidade:   “Reúne varias aulas sobre assuntos correlativos, 

constituindo uma porção significativa, da matéria.” (Irene Carvalho) 
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2.2 ETAPAS DO PLANEJAMENTO DE UNIDADE 

 

Apresentação: O professor deve identificar e estimular o interesse dos alunos, relacionando 

os conhecimentos anteriores ao tema. 

Desenvolvimento: Organizar e apresentar a situação do ensino-aprendizagem estimulando 

a participação ativa dos alunos para atingir os objetivos. 

Integração: Os alunos farão uma síntese dos conhecimentos trabalhados durante o 

desenvolvimento da unidade. 

3. Planejamento de aula:O professor especifica a operacionalização dos procedimentos 

diários para a concretização dos planos de curso e de unidade. 

 

 

 

2.3 FUNÇÕES DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

DIDÁTICAS 

 Atingir os objetivos desejados 

 Superar dificuldades 

 Controlar a improvisação 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE UM PLANO DIDÁTICO OU DE 

ENSINO 

 

Coerência e Unidade:Conexão entre os objetivos e meios. 

Continuidade e Sequência: Trabalho integrado entre diversas atividades. 

Flexibilidade:É a possibilidade de registrar o plano. 

Objetividade e Funcionalidade: Consiste em levar em conta analise das condições da 

realidade. 

Previsão e Clareza: Linguagem simples e clara. 

Objetivos:É a discrição clara do que se pretende alcançar como resultados desejados e 

previstos para a ação educativa. 

 

 

2.5 NÍVEIS DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

Objetivo geral 

São resultados finais pretendidos ao concluir uma etapa mais prolongada de uma determinada 

atividade. 

Objetivos Específicos 

É aquela definida especificamente para uma unidade, uma aula. E o desdobramento e 

operacionalização dos objetivos gerais. Ele é também chamado de COMPORTAMENTAL 

OU INSTRUCIONAL. 
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2.6 FUNÇÕES DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir os conteúdos 

 Estabelecer o procedimento de ensino e selecionar as atividades 

 Determinar o que e como avaliar 

 Fixar padrão e critérios para avaliar o trabalho docente 

 Comunicar os propósitos a comunidade 

 

2.7 SUGESTÕES PARA DEFINIR OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Desdobrar os objetivos gerais em vários específicos 

 Formular cada objetivo de modo que ele descreva apenas um comportamento por vez 

 Focalizar o comportamento do aluno e não do professor 

 Formular objetivos instrucionais relevantes e uteis que envolva conhecimento, 

habilidades cognitivas e operações mentais. 

 

 

2.8 CLASSIFICAÇÕES DOS OBJETIVOS NA ÁREA 

COGNITIVA 

 

Classes ou categorias principais: 

 Conhecimento  

 Compreensão  

 Aplicação 

 Analise 

 Síntese 
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 Avaliação 

      O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos.São 

um meio para se programar as ações docentes, mais é também um momento de pesquise e 

reflexão intimamente ligado a avaliação. Os gestores, os professores e os alunos são 

integrantes da dinâmica entre as relações sociais, sobre tudo que acontece no meio escolar 

estar envolvido por influencias políticas, econômicase culturais que caracterizam o tipo de 

sociedade que temos e suas classes dominantes. Isto significa que os planejamentos escolares 

estão recheados de intenções que a sociedade passa para os educando deixando uma falsa 

conduta moral, relatadas programações da TV. Por essa visão global que o planejamento é 

uma atividade de reflexão dando ao professor opções e ações que posam ser analisada em sala 

de aula. O planejamento não se reduz ao fato de preenchimento de formulários ou para feito 

burocráticos,é, portanto uma ação consciente que o professor realiza suas praticas 

pedagógicas, que conheceu durante sua vida acadêmica, colocando-a em pratica. Levando em 

vista como referencias permanentes as situações problemáticas sociais, econômica,política e 

cultural do país, que envolve a escola como um todo, fazendo o aluno a refletir seu papel 

dentro e fora da escola, dando significado aprendizagem para o aluno construir em sua vida 

escolar. O planejamento dos professores deve articular as experiências dos educandos e 

orientar o currículo para um trabalho e desenvolvimento social e profissional. O planejamento 

não assegura sucesso no processo de ensino, mais garante um direcionamento na elaboração 

ligada a pratica de ensino, vai criando e recriando uma pratica de didática enriquecendo a 

pratica profissional do professor avaliando sua maneira de dar aula, repassando o conteúdo 

com eficácia, fazendo previsão dos conteúdos aplicados e vai se registrando no plano de 

ensino e plano de aula nos conhecimentos vividos e novas experiências adquiridas. Se 

acreditarmos que a educação escolar tem um papel de transformação na vida do educando, 

devemos pensar em nossa pratica educacionais. 

      O plano da escola é um guia de orientação para o planejamento do processo de ensino. 

Pois o plano de escola é o plano pedagógico e administrativo da unidade escolar, os 

professores precisam ter em mãos este plano, pois necessitam de orientação para o seu 

trabalho docente para garantir a escola o conhecimento da pedagogia que a escola adota e a 

metodologia utilizada na proposta didática em sala de aula numa visão critica dequalidade do 

ensino aplicadona unidade escolar. 

 
O planejamento só tem sentido se o sujeito 

coloca-se numa perspectiva de mudança. 



 
29 

2.9 O EDUCADOR COM SUJEITO DE TRANSFORMAÇÃO  

 

      Para resgatar o lugar do planejamento na pratica, a um elemento frugal que o professor 

se coloca com sujeito do processo educativo. Quem age por condicionamento, não carece de 

planejamento, pois alguém já planejou por ele; ”seres alienados não precisam planejar” muito 

sinteticamente podemos dizer que o individuo estar na condição do sujeito de transformação 

quando uma pratica, quando em relação a ela a um querer (estar resolvido a fazer alguma 

coisa) e um poder (capacidade de realizar algo). 

 

QUERER 

  

PODER 

  

FAZER 
 
 

 

 

       Ensinar exige compromisso, pois ser professor é ajudar a despertar as crianças de um 

mundo ilusionista para caminhar em busca do real. Traçando desafios perante a realidade da 

vida, orientando a criança para dialogar diante dos valores morais e éticos. Pois diante do 

compromisso nascer o desejo de se planejar. 

FUNDAMENTOS PARA ENSINAR BEM 

 Motivação 

 Significação 

 Seqüência 

 Destaque 

 Orientação 

 Transferência 

“Não se pode falar de educação sem amor” 
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2.10 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA 

ENSINAR BEM 

 

     Como toda educação se fundamenta num processo básico do ser humano, será por ele 

que iniciaremos esta particular reflexão. O centro deste entendimento serão as dimensões 

natas, e a inacabável do homem dentro de uma visão de processo. Sabemos que o homem não 

é um individuo, realizado e pronto para o mundo. Neste sentido, este se apropria de uma 

equivocada vocação para crescer. A ponta parao crescimento, ser mais a cada momento. 

Inacabado,irrealizado, imperfeito, sua razão de ser é buscar uma presençaperfeição, uma 

busca sem fim. Porque, então crescer significa ser mais homem, uma vez que este vive um 

processo de se realizar a medida que cresce.Assim, não e um ser, mais um vir-a-ser-mais e 

mais. Um caminhante em busca da inatingível meta de ser perfeito. Alguém que buscar sua 

própria superação constante, o que faz dele um ser de carências e, conseqüentemente de 

sonhos. 

     O que identifica um homem é a sua capacidade de agir e refletir. E o que o distingue 

dos outros animais, dentre outras particularidades, é sua capacidade de refletir aliada a seu 

fazer a ponte de antecipar situações mentalmente. De fato, não existe separação entre ação e 

reflexão humanas. Não há isoladamente um momento de pensar e outro de fazer, mais ação e 

pensamento se constitui em unidade. Práxis é uma unidade ação reflexão transformadora, 

onde a reflexão gera uma pratica que gera uma nova reflexão, que gera uma nova pratica em 

permanente sincronicidade. 

     Através da práxis o homem constrói sua historia. Na sua relação e convivência com os 

outros homens, midiatizado pelo mundo, ele o transforma, bem com se transforma pela 

própria transformação do mundo, garantindo sua evolução. Destaforma, cresce à medida que 

prenuncia o mundo, ou seja,à medida que trabalhada, transformando o mundo. Como lembra 

(Brandão 1982) “transformar o mundo, tomando-o cada vez mais humano é o sentido do 

trabalho” e acrescenta o resido que o trabalho humano deixa sobre o mundo é a cultura. 

Assim, a cultura é feito da práxis humana. Porisso, cresce à medida que o homem se faz mais 

homem. 

     O homem não se faz mais homem sozinho. A conquista do crescimento se dar por um 

processo libertado coletivo, pois em situação concreta, ser mais significa depender menos. É a 

este processo a luta pela libertação que chamamos de educação. É Paulo freire quem alerta 

quem é uma comunhão que os homens se educação, portanto, é o “encontro dos homens na 

busca de ser mais”. (Paulo freire 1983). Definição que com clareza, ele da a uma dialogo, uma 
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vez que não há diferença entre processo de libertação- processo educativo pelo qual o ontem 

se faz mais homem- é o processo dialógico de comunhão.  

     A história do homem tem demonstrado que este crescimento não se faz em uma linha 

reta e ascendente, mais se dar com altos e baixos, quedas e superação, momentos alternados. 

Isto se explica, porque a historia do homem tem sido na situação concreta a história de sobre 

muita, e esta dominação, desumaniza. 

     A partir desta constatação histórica o processo educativo, como processo de vir-a-ser-

mais, o homem da práxis, só acontece quando o dominada, a partir da própria opressão, busca 

enquanto classe, sua libertação, sem próprio processo de humanizar-se desta forma se aclara 

que o dialogo como maneira de fazer educação tem duas formas: Uma pela qual nos 

encontramos com os iguais e os diferentes, outra de forma conflituosa com os antagônicos. 

     O processo de humanização é contraditório, pois em situação concreta, este homem é 

histórico, no sentido de que tem uma dimensão historicidade do que implica em múltiplas 

influencias que condicionam sua forma de estar sendo, a ponto de sofrer o processo real de 

desumanização. Tal processo acontece historicamente no centro de uma sociedade de classes, 

pelo sistema de denominação que instaura e que vai além do domínio de classe sobre classe, 

mais que se reduz e garante sua sobrevivência à medida que se repete dentro de cada classe, 

rachando-nos todos dialeticamente, contraditoriamente, em opressores e oprimidos.  

 

 

 

 

 

 

     Esse processo de desumanização é real e concreto. Histórico, e condiciona não apenas 

a nossa forma de estar sendo, mais a própria consciência que temos de estar sendo. Se o “chão 

do homem é historia” (Max 1975) é este mesmo homem que constrói este chão-sujeito da 

historia que ele é. 

      Entre tanto, alem da dimensão de historidade que o influencia, o homem possui outra 

dimensão: A criticidade que lhe permite perceber o condicionamento histórico que é inferido 

e a sua consciência, permitindo-lhe, assim vislumbrar de dentro da realidade da opressão a 

possibilidade, por sua ação e reflexão, de libertar deum processo de vir-a-se menos, reagindo 

“o oprimido que introjeta a imagem do opressor” 

                                Paulo freire 1983 
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no sentido de vir-a-ser mais. Esta dimensão de criatividade permite ao homem, pela 

consciência critica que se aprofunda de sua realidade, opor ao status que se encontra 

historicamente, a possibilidade de construir seu caminhar. E isso, ele realiza ontologicamente, 

à medida que vem a ser mais no sentido da práxis. 

     E o que é este sentir-se num status que é definido aparentemente, e ao mesmo tempo, 

percebe-se capaz de caminhar e transformar esta realidade, não como algo impossível, mas 

viável desde que se ponha caminhar? É este sonho que anuncia o novo, a partir da realidade 

vivida, que dá sentido ao caminhar. Que nos dá motivo para a busca do diferente do algo 

mais. Que garante e ilumina o momento, o processo. Caracteriza-se por a razão do ser do 

homem. 

     A criticidade humana funciona como o que os gregos chamam de êxtase: Aquele 

êxtase capaz de nos tirar da realidade que estamos inseridos, sem deixá-la, mais nos 

permitindo uma admiração, um olhar a distância para melhor compreende-la, e objetivando-a 

melhor transformá-la senso assim transformando, também, pela sua transformação. Chegamos 

finalmente na porta de entrada pra conhecermos a natureza da arte da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“mundo nunca é percebido de forma neutra, 

objetiva, lógica, mas sim, emocional. 

inicialmente sentimos, depois elaboramos 

racionalmente aos nossos sentimentos”. 

Duarte Junior 1996 
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2.11 A IMPORTÂNCIA DO ENSINAR 

 

Segundo o livro de Rubem Alves (Alegria de Ensinar), ele relata em suas falas do 

prazer em ensinar,“A alegria de ser professor é ser semelhante ao sofrimento das dores do 

parto: a mãe o aceita e logo dele se esquece, pela alegria de dar a luz a um filho”. 

      Pois quando se tem um filho nos o planejamos, nasce com ele a necessidade de se 

envolver totalmente, saber o que ele precisa para se transformar. Perceber esta dimensão é 

estar envolvido no processo educacional dando significado no aprendizado, reconhecer as 

limitações de cada ser dentro da sala de aula. Transformar em vivencias o que esta sendo 

esperado. Aprender é um processo que mobiliza tanto os significado, os símbolos, quanto os 

sentimentos, as experiências a que eles se referem. Aprender nos remete ao entendimento de 

participar dos saberes, a ponto de transformar em vivencias perante o conhecimento 

adquirido. Participar desse processo é realmente ter a capacidade de decidirfazê-lo. 

     Conseqüentemente, ao aprender, eu empresto ao saber minha visão, fruto do que sou e 

dos valores que adoto. Decido sobre o saber à medida que o transformo, fazendo-o um próprio 

meu, reelaborando-o, dando-lhe minha feição. A comunicação que vem a ser o próprio 

processo ensino-aprendizagem é uma interpenetração de dois ou mais seres que trocam 

experiências em torno do mesmo objeto do conhecimento. Na comunicação, portanto, não se 

dá uma relação de dominação, mas sim de cooperação. Ou como afirma (Freire 1983) “o 

educador, num processo de conscientização (ou não) como homem, tem o direito as suas 

opções, o que não tem e o direito de impô-las”. 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

“Educador – Educando e Educando - Educador, 

no processo educativo libertador, sejam ambos 

os sujeitos cognoscíveis que os midiatizam” 

Freire 1983 
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A natureza da educação é capaz de criar um sentido para as nossas vidas. Por isso, o 

discurso do educador deve passar pelo sentido de transformar a vida, com tudo que a 

constitui, razão é sentimento e sentimento deve ser a expressão fiel de um crer que só existe 

na realidade, quando se faz um viver.  

     A relação educacional é sobre tudo uma relação de pessoa a pessoa, humana e 

envolvente. Não temos respostar acabadas para solucionar as questões. Acreditamos na luta 

incessante que se trava no interior da escola, frente ao aluno, par que se rompa os paradigmas 

impositivos e autoritários criados. De um modo geral, tudo já estar predefinido, desde os 

assustadores currículos ate a forma de se ministraras aulas. 

     Acreditamos, sobre tudo, na liberdade de expressão dos sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. É o estimo para que cada um exprima aquilo que sente e 

percebe. A partir desta expressão pessoal, própria, é que se pode vir a prender qualquer forma 

de conhecimento construído por outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Objetivo proposto neste trabalho não permite que alcancemos de fato as verdades 

acabadas. Mas tudo que podemos observar, enxergar e constatar ao longo do percurso traçado 

possibilita que finalizemos vislumbrado no horizonte da caminhada condições de criar 

espaços concretos de diálogo e remover os obstáculos que nos impedir de crescer de encontrar 

novos rumos e realizar, assim novas ações. 

     Nosso objetivo foi identificar dentro das condições concretas do cotidiano de uma 

gestão participativa a importância dos trabalhos coletivos dentro das escolas a partir do viver, 

do fazer e do dizer dos sujeitos envolvidos. As diferencias existem, as situações não são 

iguais, o homem não se repete. Cada sujeito é único, tem sua historia de vida própria que lhe 

permite atribuir significado as experiências e construir o cotidiano. 

     Contudo, não se constroem novas praticas de maneira individual. A construção dessa 

pratica não é produto de um “ser iluminado”, mas do sujeito coletivo. Afinal, não podemos 

deixar de lembrar que cada gestor, com seu viver histórico, suas experiências, sempre tem 

algo a fazer, sempre tem algo a dizer. Assim, é preciso que cada personagem tenha condição 

de se ver também com autor para ser capaz de criar, de improvisar, de reinventar e dar origem 

a uma nova historia. 
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