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INTRODUÇÃO 

 

O perfil da Educação Brasileira mudou consideravelmente nas últimas décadas. Houve 

queda significativa na taxa de analfabetismo, aumento do número de matrículas em todos os 

níveis de ensino, além da diminuição da evasão escolar. Um dos fatores que contribuiu para a 

evolução desse quadro foi a exigência de formação inicial para atuação no ensino 

fundamental, tanto para professores, como também para os profissionais técnicos 

pedagógicos, pois nem sempre essa função era cumprida por especialistas, devido a uma  

deficiência de profissionais habilitados e do próprio sistema. 

 No entanto, além de uma formação consistente, é preciso considerar um investimento 

educativo contínuo e sistemático para que os profissionais desenvolvam suas capacidades e 

habilidades múltiplas como exigem os novos conceitos educacionais no Brasil. Os conteúdos 

e  metodologias para essas formações devem ser continuamente avaliados e revistos no 

sentido de haver uma melhoria substancial na qualidade do ensino. Essa formação não pode 

ser tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, mas da construção de um processo 

reflexivo e crítico sobre a prática educativa. 

Esse educador eficaz será um perito dedicado aos fins do ensino e estar bem 

enquadrado no perfil exigido pela escola atual. No entanto, não é fácil para a maioris dos 

professores, em diversas situações no dia-a-dia escolar ter a visão totalmente voltada para os 

fins educacionais e, tampouco visualizar, para cada lição, os métodos e recursos didáticos 

mais convenientes.  

Devo lembrar aqui, que a sala de aula não é um mundo fechado. Os alunos convivem 

com outros alunos no recreio, os professore na sala de reuniões. Enfim, o ensino segue 

vinculado a todo um ambiente social escolar, difícil ser interpretado e de utilizar 

pedagogicamente no seu todo e nos seus detalhes por quem está inserido nele. É aí que o 

professor necessita de uma assistência técnica e pedagógica para que se mantenha sempre 

mais produtivo e atento aos que enxergam nele um mediador entre educando e conhecimento.  

 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

PLURALISMO CULTURAL 

 

 

 

 

 

OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO 

 

Foram idealizados por uma comissão da UNESCO na intenção de reformular os 

conceitos educacionais para o século XXI. Essa comissão foi liderada por Jacques Delors. 

A proposta desses fundamentos é direcionada aos quatro tipos fundamentais de 

aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e 

aprender a ser, eleitos como os quatro pilares fundamentais da educação. 

O ensino tradicional priorizam o aprender a conhecer e esquecem o aprender a fazer, 

voltando a aprendizagem para a aquisição de raciocínio, além da sua execução, tornando-a 

incompleta, dependente da entidade educadora e, portanto, difícil de ser explorada. Mostrarei 

a seguir, as características principais dos quatro pilares da educação. 

 

  Aprender a Conhecer:  Está voltada para a aquisição de memória, dedução e 

raciocínio lógico. Mas a escola deve despertar no aluno o desejo de aprender cada vez mais e 

melhor e os educadores devem estar atentos às necessidades e dificuldades dos estudantes e 

apresentar-lhes novas dinâmicas e metodologias que facilitem o aprendizado. 



Aprender a Fazer: Intrinsecamente ligado ao aprender a conhecer refere-se à 

formação técnico-profissional do educando. É a prática direta dos teóricos, com foco nos 

processos de comunicação, pois é imprescindível que os indivíduos saibam se comunicar, 

além de codificar informações para formar suas próprias opiniões. 

 

Aprender a viver com os outros: Este domínio da aprendizagem consiste num dos 

maiores desafios para os educadores, pois atua no campo das atitudes e valores. Cai neste 

campo o combate ao conflito, ao preconceito, às rivalidades milenares ou diárias, tendo em 

vista que o ser humano sempre teve dificuldades para aceitar o diferente, o novo. 

 

Aprender a ser: Este tipo de aprendizagem depende diretamente dos outros três. 

Considera-se que a Educação deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo 

“espírito e corpo, sensibilidade, sentido estético e responsabilidade pessoal.  

Respeitar os diferentes grupos e culturas que compõem a etnia mundial e, 

principalmente, a brasileira é um grande desafio. Acho que a tolerância deve ser preconizada, 

pois esse é um fator primordial para a construção de uma nação sólida, pacífica e valorizadora 

da cultura regional tão rica em solo brasileiro.  

A Pluralidade cultural está presente em todas as manifestações populares, 

independente de ser religiosa, de nacionalidade ou de cor. A pluralidade que faz do mundo um 

lugar rico em cultura nos mais diversos contextos. É natural das sociedades humanas, o que 

diferencia cada povo e o torna único.  

O ser humano já nasce histórico e cresce inserido num contexto cultural repleto de 

tradições e costumes que vêm de épocas remotas. Portanto, tudo o que se aprende ao longo da 

vida é fruto da criação humana. Porém, a diversidade deve estar de mãos dadas à aceitação do 

povo para que não cresça dentro do corpo social o fenômeno do preconceito, que é 

simplesmente uma opinião formada antes de se ter conhecimento suficiente sobre algo ou 

alguém, o que pode acarretar atitudes impensadas e, até mesmo, violentas. 

Existem inúmeros tipos de preconceito e os principais são: 

Racismo – É o preconceito de cor principalmente em relação aos negros. Nasceu no 

Brasil na época da escravidão e infelizmente ainda é bastante difundido em nossos dias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito


Preconceito religioso – No oriente Médio, judeus e palestinos vivem dentro de uma 

guerra milenar por tais questões.  

Machismo – É o preconceito contra as mulheres que para muitos homens deve exercer 

na sociedade apenas o papel de dona-de-casa, gerando por muitas vezes, agressões que 

chegam a levar uma mulher a óbito. 

 Preconceito quanto à classe social – pessoas pertencentes à elite social discriminam 

pessoas de baixa classe com frases que já se tornaram jargões como, por exemplo: “Isso é 

coisa de pobre", ou vice-versa. Geralmente, as pessoas de classe mais pobre são negras e/ou 

pardas. 

Homofobia- É o preconceito aos homossexuais, decorrente da cultura patriarcal 

machista ainda muito presente no Brasil.  

Xenofobia – Preconceito contra as pessoas de outras nacionalidades, que ainda faz 

muitas vítimas ao redor do mundo. Por exemplo: no exterior, os brasileiros são vítimas de 

preconceito por serem estigmatizados como malandros, assim como palestinos são terroristas, 

franceses são fedorentos, entre outros.  

Ninguém é melhor ou pior por ser diferente. Portanto, devemos saber respeitar as 

outras culturas, embora não tenhamos afinidade com elas. Uma sociedade mais justa e 

civilizada nasce a partir da prática do respeito mútuo. A falta desse respeito causa dor, 

sofrimento e morte. Se existisse de fato a tolerância ao diferente, não haveria a perda de tantas 

vidas, mas não devemos ignorar os índices de discriminação no Brasil que ainda são elevados. 

O direito à igualdade está escrito na Constituição e nos Direitos Humanos e sua 

prática, embora difícil nos levará a um mundo mais justo e sem preconceitos, repleto de amor 

e felicidade.  

O verdadeiro educador deve romper as barreiras do preconceito e tornar-se um 

mediador entre o indivíduo e o conhecimento, ou seja, um elemento atuante no processo 

ensino-aprendizagem. A pluralidade cultural deve ser vista de forma diferenciada por parte de 

quem ensina para um melhor desempenho dentro da prática pedagógica. O professor/educador 

faz parte de um contexto cultural que traz fortes influências externas aos educandos, que 

podem ou não modificar as formas de agir e/ou pensar.  



Para mim, a diversidade é parte integrante da cultura, pois tudo é plural, mediante a 

existência de inúmeras manifestações e expressões humanas, tais como: a música, o teatro, a 

escrita, as religiões, a política, com suas regras e valores. 

A escola deve formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos que sejam 

independentes, capazes de intervir de forma consciente e produtiva na sociedade onde estão 

inseridos. 

O pluralismo na educação transforma o educador num indivíduo ativo no processo de 

construção das novas dinâmicas educacionais, que levam o aluno a se reconhecer como 

produto de um contexto social, parte de uma história que se solidifica. Ser plural significa 

aceitar e reconhecer que somos o resultado da miscigenação racial, além de uma grande 

mistura de folclores, religiões e hábitos. 

 O educador deve conhecer seu corpo discente no propósito de utilizar diferentes 

estratégias de ensino de acordo com as capacidades individuais. A escola deve estar centrada 

nas práticas pedagógicas não discriminatórias, no exercício da cidadania e no fortalecimento 

da ética. O professor diferenciado está apto a considerar a auto-estima doa alunos sem 

discriminações ou preconceitos e a escola deve ser a condutora desse processo, no sentido de 

gerar um sentimento de inclusão pregando o respeito mútuo e a tolerância. 

De acordo com a história do Brasil, a escola é o lugar mais apropriado para o ensino 

dos valores sendo, para a maioria das nossas famílias, a continuidade do lar e deve cumprir tal 

finalidade, ao preparar para os educandos para a vida em sociedade, para o exercício da 

cidadania, além de qualificá-los para o mercado de trabalho. Os valores éticos e morais estão 

em todos os âmbitos educacionais, portanto podem e devem ser trabalhados como temas 

transversais sobre justiça e solidariedade, dentro do processo de interdisciplinaridade. 

A escola deve sempre realizar o papel de formadora cidadã, para que os educandos 

tenham referência e fiquem abertos ao aprendizado dos valores através dos exemplos de vida 

que recebem diariamente na convivência social. Esta é uma vasta experiência, mas deve-se ter 

cuidados com os possíveis desvios de conduta, o que torna os valores conceitos secundários 

na visão dos que não vivenciam a ética e a solidariedade no seu dia-a-dia.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B4nomos


CAPÍTULO 2 

 

 

TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

JEAN PIAGET (1896 – 1980) 

 

Psicólogo suíço que ficou conhecido por seu trabalho no campo da inteligência 

infantil. Passou grande parte de sua carreira profissional estudando  processo de raciocínio 

infantil. 

   

VIDA 

Jean Piaget nasceu no dia 9 de agosto de 1896 em Neuchâtel, na Suíça. Seu pai era professor 

universitário de Literatura Medieval. 

Piaget foi um menino prodígio. Interessou-se por História Natural ainda em sua 

infância. Aos 11 anos de idade, publicou seu primeiro trabalho sobre sua observação de um 

pardal albino. Esse breve estudo é considerado o início de sua brilhante carreira científica. 

Aos sábados trabalhava gratuitamente no Museu de História Natural de sua cidade. Piaget 

frequentou a Universidade de Neuchâtel, onde estudou Biologia e Filosofia. Ele recebeu seu 

doutorado em Biologia em 1918, aos 22 anos de idade. 



Após formar-se foi para Zurich, onde trabalhou como psicólogo experimental e 

frequentou aulas lecionadas por Jung e trabalhou como psiquiatra em uma clínica. Essas 

experiências influenciaram-no em seu trabalho. Ele passou a combinar a psicologia 

experimental com métodos informais de psicologia, entrevistando, conversando e analisando 

pacientes. 

Em 1919 mudou-se para a França, onde foi convidado a trabalhar no laboratório de 

Alfred Binet, um famoso psicólogo infantil que desenvolveu testes de inteligência, 

padronizados especialmente para crianças. Piaget passou a perceber que crianças francesas da 

mesma faixa etária cometiam erros semelhantes nesses testes e concluiu que o pensamento 

lógico se desenvolve gradualmente.  

Em 1919 iniciou seus estudos experimentais sobre a mente humana e começou a 

pesquisar também sobre o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Seu conhecimento de 

Biologia levou-o a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma 

evolução gradativa. 

Em 1921, Piaget voltou à Suíça e tornou-se diretor de estudos no Instituto J. J. 

Rousseau da Universidade de Genebra. Lá iniciou o maior trabalho de sua vida, ao observar 

crianças brincando e registrar meticulosamente as palavras, ações e processos de raciocínio 

delas. 

Em 1923 casou-se com Valentine Châtenay, com quem teve três filhas: Jacqueline 

(1925), Lucienne (1927) e Laurent (1931). As teorias de Piaget foram, em grande parte, 

baseadas em estudos e observações de seus filhos que ele realizou ao lado de sua esposa. 

Enquanto prosseguia com suas pesquisas e publicações de trabalhos, Piaget lecionou 

em diversas universidades européias. Registros revelam que ele foi o único suíço a ser 

convidado para lecionar na Universidade de Sorbonne (Paris, França), onde permaneceu de 

1952 a 1963. Até a data de seu falecimento, Piaget fundou e dirigiu o Centro Internacional 

para Epistemologia Genética. Ao longo de sua brilhante carreira, Piaget escreveu mais de 75 

livros e centenas de trabalhos científicos. Morreu em Genebra, no dia 17 de setembro de 1980 

aos 84 anos de idade. 

 



TEORIA DA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 

Resumir a teoria de Jean Piaget não é uma tarefa fácil, pois sua obra tem mais páginas 

que a Enciclopédia Britânica. Desde que se interessou por desvendar o desenvolvimento da 

inteligência humana, Piaget trabalhou compulsivamente em seu objetivo, até as vésperas de 

sua morte, em 1980, aos oitenta e quatro anos de idade, deixando escrita uma vasta obra de 

aproximadamente setenta livros e mais de quatrocentos artigos. Quero apresentar aqui 

algumas ideias centrais de sua teoria. 

 1 - A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a uma 

situação nova e, como tal, implica a construção contínua de novas estruturas. Esta adaptação 

refere-se ao mundo exterior, como toda adaptação biológica. Desta forma, os indivíduos se 

desenvolvem intelectualmente, a partir de exercícios e estímulos oferecidos pelo meio que os 

cercam. O que vale também dizer que a inteligência humana pode ser exercitada, buscando 

um aperfeiçoamento de potencialidades, que evolui desde o nível mais primitivo da 

existência, caracterizado por trocas bioquímicas até o nível das trocas simbólicas.  

 2 - Para Piaget, o comportamento dos seres vivos não é inato, nem resultado de 

condicionamentos. Para ele o comportamento é construído numa interação entre o meio e o 

indivíduo. Esta teoria epistemológica (epistemo = conhecimento; e logia = estudo) é 

caracterizada como interacionista. A inteligência do indivíduo, como adaptação a situações 

novas, portanto, está relacionada com a complexidade desta interação do indivíduo com o 

meio. Em outras palavras, quanto mais complexa for esta interação, mais “inteligente” será o 

indivíduo. 

 As teorias piagetianas abrem campo de estudo não somente para a psicologia do 

desenvolvimento, mas também para a sociologia e para a antropologia, além de permitir que 

os pedagogos tracem uma metodologia baseada em suas descobertas.  

 

       3 – A estrutura de maturação sofre um processo genético e a gênese depende dessa 

estrutura. Sua teoria nos mostra que o indivíduo só recebe um determinado conhecimento se 

estiver preparado para recebê-lo, ou seja, se puder agir sobre o objeto de conhecimento para 

inserí-lo num sistema de relações. Não existe um novo conhecimento sem que o organismo 



tenha já um conhecimento prévio para poder assimilá-lo e transformá-lo. O que implica os 

dois pólos da atividade inteligente: assimilação e acomodação. 

 É assimilação na medida em que incorpora a seus quadros todos os dados da 

experiência ou estruturação por incorporação da realidade exterior a formas devidas à 

atividade do sujeito (Piaget, 1982).  

É acomodação na medida em que a estrutura se modifica em função do meio, de suas 

variações. A adaptação intelectual constitui-se então em um "equilíbrio progressivo entre um 

mecanismo assimilador e uma acomodação complementar" (Piaget, 1982). Piaget situa o 

problema epistemológico ao nível de uma interação entre o sujeito e o objeto. E “essa 

dialética resolve todos os conflitos nascidos das teorias, associacionistas, empiristas, 

genéticas sem estrutura, estruturalistas sem gênese, etc... e permite seguir fases sucessivas da 

construção progressiva do conhecimento" (1974, p. 52).  

 

       4 - O desenvolvimento do indivíduo inicia-se no período intra-uterino e vai até aos 

15 ou 16 anos. Piaget diz que a embriologia humana evolui também após o nascimento, 

criando estruturas cada vez mais complexas. A construção da inteligência dá-se, portanto em 

etapas sucessivas, com complexidades crescentes, encadeadas umas às outras. A isto Piaget 

chamou de “construtivismo sequencial”.  

 A seguir, os períodos em que se dão os desenvolvimentos motor, verbal e mental.  

 

Período Sensório-Motor: do nascimento aos 2 anos, aproximadamente. 

 A ausência da função semiótica é a principal característica deste período. A 

inteligência trabalha através das percepções (sensório) e das ações (motor) através dos 

deslocamentos do próprio corpo. É uma inteligência prática.  

 Período Simbólico: dos 2 anos aos 4 anos, aproximadamente.  

    Neste período surge a função semiótica que permite o surgimento da linguagem, do 

desenho, da imitação, da dramatização, etc. podendo criar imagens mentais na ausência do 

objeto ou da ação. Com a capacidade de formar imagens mentais pode transformar o objeto 



numa satisfação de seu prazer (uma caixa de fósforos em carrinho, por exemplo). É também o 

período em que o indivíduo “dá alma” (animismo) aos objetos (“o carro do papai foi 

“dormir” na garagem").       Existem outras características do pensamento simbólico que não 

são mencionadas aqui, uma vez que a proposta é de sintetizar as idéias de Jean Piaget, como 

por exemplo, o nominalismo (dar nomes às coisas das quais não sabe o nome ainda), 

superdeterminação (“teimosia”), egocentrismo (tudo é “meu”), etc.  

 

Período Intuitivo: dos 4 anos aos 7 anos, aproximadamente.  

 Neste período já existe um desejo de explicação dos fenômenos. É a “idade dos 

porquês”, pois o indivíduo pergunta o tempo todo. Distingue a fantasia do real, podendo 

dramatizar a fantasia sem que acredite nela. Seu pensamento continua centrado no seu próprio 

ponto de vista. Já é capaz de organizar coleções e conjuntos sem, no entanto incluir conjuntos 

menores em conjuntos maiores (rosas no conjunto de flores, por exemplo). Quanto à 

linguagem, não mantém uma conversação longa, mas já é capaz de adaptar sua resposta às 

palavras do companheiro.  Os Períodos Simbólico e Intuitivo são também comumente 

apresentados como Período Pré-Operatório.  

 

Período Operatório Concreto: dos 7 anos aos 11 anos, aproximadamente.  

 É o período em que o indivíduo consolida as conservações de número, substância, 

volume e peso. Já é capaz de ordenar elementos por seu tamanho (grandeza), incluindo 

conjuntos, organizando então o mundo de forma lógica ou operatória. Sua organização social 

é a de bando, podendo participar de grupos maiores, chefiando e admitindo a chefia. Já podem 

compreender regras, sendo fiéis a ela, e estabelecer compromissos. A conversação torna-se 

possível (já é uma linguagem socializada), sem que, no entanto possam discutir diferentes 

pontos de vista para que cheguem a uma conclusão comum.  

 

Período Operatório Abstrato: dos 11 anos em diante.  

É o ápice do desenvolvimento da inteligência e corresponde ao nível de pensamento 

hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. É quando o indivíduo está apto para calcular uma 

probabilidade, libertando-se do concreto em proveito de interesses orientados para o futuro. É, 



finalmente, a “abertura para todos os possíveis”. A partir desta estrutura de pensamento é 

possível a dialética, que permite que a linguagem se dê no nível de discussão para se chegar a 

uma conclusão. Sua organização grupal pode estabelecer relações de cooperação e 

reciprocidade.  A obra de Jean Piaget não oferece aos educadores uma didática específica 

sobre como desenvolver a inteligência do aluno ou da criança e mostra que cada fase de 

desenvolvimento apresenta características e possibilidades de crescimento da maturação ou de 

aquisições. O conhecimento destas possibilidades faz com que os professores possam oferecer 

estímulos adequados para um maior desenvolvimento do indivíduo.  

Todavia, ainda se desconhece as teorias de Piaget no Brasil. Pode-se afirmar que ainda 

é limitado o número daqueles que buscam conhecer melhor a Epistemologia Genética e 

tentam aplicá-la na sua vida profissional, na sua prática pedagógica. Nem mesmo as 

Faculdades de Educação, de uma forma geral, preocupam-se em aprofundar estudo nestas 

teorias. Quando muito, oferecem os períodos de desenvolvimento, sem permitir um maior 

entendimento por parte dos alunos. 

Em seus estudos Piaget descobriu que as crianças não raciocinam como os adultos, o 

que o levou aos pais e educadores que adotassem uma abordagem educacional diferente ao 

lidar com crianças. Ele modificou a teoria pedagógica tradicional que, até então, afirmava que 

a mente de uma criança é vazia, esperando ser preenchida por conhecimento. 

 Na visão de Piaget, as crianças são construtoras ativas do conhecimento, 

constantemente criando e testando suas teorias sobre o mundo. Ele forneceu uma percepção 

sobre as crianças que serve como base de muitas linhas educacionais atuais e suas 

contribuições para as áreas da Psicologia e Pedagogia são indiscutíveis. 

 

 

 

 

 

 



VYGOTSKY (1896 – 1934) 

 

 

Psicólogo russo, fundamentou a teoria de que o desenvolvimento intelectual das 

crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida.   

 

VIDA 

 

Lev Semenovich Vygotsky nasceu a 17 de novembro de 1896 em Orsah, pequena 

cidade perto de Minsk, a capital da Bielo-Rússia, em uma próspera família judaica.  

Completou o curso secundário aos 17 anos e recebeu medalha de ouro pelo seu 

desempenho. De 1914 a 1917 estudou Direito e Literatura na Universidade de Moscou. Em 

1916 escreveu “A Tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca” que em 1925 deu origem ao 

livro Psychology of Art (Psicologia da Arte), publicada na Rússia somente em 1965. Casou-se 

aos 28 anos, em 1924, com Roza Smekhova, com quem teve duas filhas.  

Em 1925 viajou para o exterior e organizou o Laboratório de Psicologia para Crianças 

Deficientes. Em 1927 escreveu “O Significado histórico da crise da psicologia”. Em 1931 

elaborou “Desenvolvimento das funções psicológicas superiores” e em 1932 realizou uma 

série de conferências em Leningrado. Em 1934 publicou “Pensamento e Linguagem”.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bielorr%C3%BAssia


Vygotsky viu milhares de crianças deficientes. Viajou para Londres para participar da 

Conferência Internacional para a Educação de Surdos e ao regressar para Moscou, sofreu sua 

segunda internação em condições de extrema precariedade: as camas não eram separadas por 

nenhum espaço. Vygotsky sofreu um colapso do pulmão e não permanecia de pé sem ajuda. 

Nessas condições, no hospital, escreveu a monografia “O Significado histórico da crise da 

psicologia.”  

Conhecia nove idiomas e possuía um saber enciclopédico. Em 10 anos, passou como 

um raio pela teoria, pela prática e por instituições oficiais. Produziu cerca de 200 trabalhos de 

Psicologia e 100 sobre arte e literatura.  

Faleceu em Moscou, em 11 de junho de 1934, aos 37 anos vítima de tuberculose.  

Dois anos após sua morte suas obras foram proibidas – durante 20 anos – pela ditadura 

de Stálin. 

 

DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL ATRAVÉS DA INTERAÇÃO. 

 

A parte mais conhecida da obra de Vygotsky está voltada para o tema da criação da 

cultura. No seu trabalho encontra-se uma visão de desenvolvimento baseada na concepção de 

um organismo ativo, cujo pensamento é construído aos poucos, num ambiente sócio-

histórico-cultural no qual está inserido o sujeito.  

A corrente pedagógica que se originou do pensamento de Vygotsky é chamada de 

socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. 

Seus estudos 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 as características que desenvolverá ao longo da vida, quanto as empiristas 

e comportamentais, que veem o ser humano como um produto dos estímulos externos. Para 

Vygotsky, a formação se dá numa relação entre o sujeito e a sociedade.  



Segundo Vygotsky, apenas as funções psicológicas elementares se caracterizam como 

reflexos. Os processos psicológicos mais complexos – ou funções psicológicas superiores, 

que diferenciam os humanos dos outros animais – só se formam e se desenvolvem pelo 

aprendizado. Entre as funções complexas se encontram a consciência e o discernimento, por 

exemplo: Uma criança nasce com as condições biológicas de falar, mas só desenvolverá a fala 

se aprender com os mais velhos da sua comunidade. 

Outro conceito-chave de Vygotsky é a mediação. Segundo sua teoria toda relação do 

indivíduo com o mundo é feita por meio de instrumentos técnicos – como, por exemplo, as 

ferramentas agrícolas, que transformam a natureza – e da linguagem – que traz consigo 

conceitos consolidados da cultura à qual pertence o sujeito. 

A aprendizagem acontece em todo lugar. O processo de formação de pensamento é 

despertado e acentuado pela vida social e pela constante comunicação que se estabelece entre 

crianças e adultos, a qual permite a assimilação da experiência de muitas gerações. A 

linguagem intervém no processo de desenvolvimento intelectual da criança desde o 

nascimento. Quando os adultos nomeiam objetos, indicando para a criança as várias relações 

que estes mantém entre si, ela constrói formas mais complexas e sofisticadas de conceber a 

realidade. Sozinha, não seria capaz de adquirir aquilo que obtém por intermédio de sua 

interação com os adultos e com as outras crianças, num processo que a linguagem é 

fundamental.  

De acordo com a teoria, entendo que todo aprendizado é necessariamente mediado – e 

isso torna o papel do ensino e do professor mais ativo e determinante do que o previsto por 

Piaget e outros pensadores da educação, para quem cabe à escola facilitar um processo que só 

pode ser conduzido pelo próprio aluno. Segundo Vygotsky, ao contrário, o primeiro contato 

da criança com novas atividades, habilidades ou informações deve ter a participação de um 

adulto. Ao internalizar um procedimento, a criança "se apropria" dele, tornando-o voluntário e 

independente. 

O ensino, para Vygotsky, deve se antecipar ao que o aluno ainda não sabe nem é capaz 

de aprender sozinho, porque, na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem 

antes. Vygotsky mostra que o desenvolvimento se dá de fora para dentro, preparando o 

educador para preparar o educando. 



É a isso que se refere um de seus principais conceitos, o de zona de desenvolvimento 

proximal, que seria a distância entre o desenvolvimento real de uma criança e aquilo que ela 

tem o potencial de aprender – potencial que é demonstrado pela capacidade de desenvolver 

uma competência com a ajuda de um adulto. Para Vygotsky, a aprendizagem da criança 

antecede a entrada na escola e que o aprendizado escolar produz algo novo no 

desenvolvimento infantil, evidenciando as relações interpessoais. 

Tal conceito é de suma importância para um ensino efetivo. Ele pode ser utilizado 

tanto para mostrar a forma como a criança organiza a informação, como para verificar o modo 

como seu pensamento opera, apenas conhecendo o que as crianças são capazes de realizar 

com e sem a ajuda externa é que se pode conseguir planejar as situações de ensino e avaliar os 

progressos individuais. 

Em outras palavras, a zona de desenvolvimento proximal é o caminho entre o que a 

criança consegue fazer sozinha e o que ela está perto de conseguir fazer sozinha. Saber 

identificar essas duas capacidades e trabalhar o percurso de cada aluno entre ambas são as 

duas principais habilidades que um professor precisa ter. 

 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTE PIAGET E VYGOTSKY 

Embora os dois teóricos concebam criança como um ser ativo, que cria hipóteses para o seu 

ambiente, cada uma trata de forma diferente esse processo de desenvolvimento. 

 Quanto ao papel dos fatores intrínsecos e extrínsecos no desenvolvimento. 

Piaget por aceitar que os fatores intrínsecos preponderam sobre os extrínsecos afirma 

que o desenvolvimento segue uma faixa universal de estágios, portanto, defende a maturação 

biológica.  

Já Vygotsky salienta o ambiente social onde o sujeito está inserido, reconhecendo que 

havendo variação de ambiente haverá também uma mudança no desenvolvimento. Nesse 

contexto, não se pode aceitar uma visão única e universal de desenvolvimento humano. 

 



 Quanto à construção real. 

Piaget acredita que os conhecimentos são elaborados pela criança de acordo com o 

estágio de desenvolvimento no qual se encontra. A visão egocêntrica que as crianças têm 

sobre as questões de mundo aproxima-se gradativamente das concepções dos adultos. 

Vygotsky discorda de que a construção do conhecimento se conceba do individual 

para o social. Para ele, a criança já nasce num mundo social e desde o nascimento forma suas 

concepções de mundo através da interação com adultos ou crianças mais experientes. A 

construção do real é mediada pelo interpessoal antes de ser internalizada pela criança. De 

acordo com Vygotsky, o desenvolvimento é concebido do social para o individual. 

 Quanto ao papel da aprendizagem 

Piaget acredita que a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento e tem pouco 

impacto sobre ele, minimizando o papel da interação social. Vygotsky defende a influência 

recíproca entre desenvolvimento e aprendizagem, de modo que, quanto mais se aprende, mais 

se desenvolve. 

 Quanto ao papel da linguagem e do pensamento no processo de 

desenvolvimento. 

A linguagem é apenas uma forma de expressão e aparece antes do pensamento, 

segundo Piaget. A formação do pensamento depende da coordenação dos esquemas senso 

motores e não da linguagem. Esta só ocorre depois que a criança alcançar um determinado 

grau de habilidades mentais. 

A linguagem possibilita à criança evocar um objeto ou acontecimento ausentes na 

comunicação de conceitos. Piaget estabeleceu uma clara separação entre as informações que 

podem ser transmitidas pela linguagem e os processos que não sofrem influência dela. É o 

caso das operações cognitivas que não podem ser trabalhadas por meio de treinamento 

específico com o auxílio da linguagem. Por exemplo: não se pode ensinar apenas usando 

palavras a uma criança os preceitos de responsabilidade. 

Para Vygotsky, pensamento e linguagem são processos interdependentes desde o 

início da vida. A aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções mentais 



superiores por definir a forma do pensamento, possibilitar a imaginação, o uso da memória e o 

planejamento das ações. Diferente do que postula Piaget, sistematiza a experiência direta das 

crianças e por isso adquire uma função central no desenvolvimento cognitivo, ao reorganizar 

os processos que nele estão em andamento.  

Apesar das diferenças teóricas, ambos os pesquisadores enfatizam a necessidade de 

compreensão da gênese dos processos cognitivos. Além disso, eles não consideram os 

processos psicológicos como resultados estáticos que se expressam em medidas quantitativas, 

pois tanto Piaget como Vygotsky valorizam a interação do indivíduo com o ambiente e 

denotam o indivíduo como agente atuante no processo de seu próprio desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO 3 

 

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 

 

 

A presença de um coordenador/supervisor é fundamental para uma instituição escolar, 

dentro da equipe pedagógica. Antigamente ele só se interessava pelos possíveis problemas 

ocorridos nas salas de aula, tornando-se um ser alheio aos problemas institucionais, às 

didáticas aplicadas pelos professores e, sobretudo, à qualidade do ensino.  Ao longo dos anos, 

diante das várias mudanças e evoluções no âmbito educacional o papel do Supervisor tornou-

se um dos principais agentes para o sucesso de uma instituição educacional. 

Ele precisa ter uma ampla visão de futuro, de empreendedorismo porque é o 

responsável pelo êxito dos Projetos Políticos Pedagógicos que são colocados em prática e 



pelo acompanhamento de todos os elementos que fazem parte do contexto escolar,  

(professores, alunos, comunidade) ao estar a par das dificuldades e necessidades dessas 

pessoas e empenhar-se na solução dessas problemáticas ao por em prática a proposta 

elaborada e construindo um sólido processo de aquisição do conhecimento. 

Atua na escola como agente transformador formador, ou seja, ultrapassa os limites de 

um bom relacionamento com o corpo docente, pois ouve as opiniões e está sempre disposto a 

inovar e enfrentar os desafios no sentido de promover mudanças no contexto escolar e 

fazendo com que a escola desempenhe seu papel social dentro de uma comunidade. 

O coordenador/supervisor deve ser mediador e facilitar o avanço do professor quanto à 

elaboração da proposta pedagógica e seu planejamento, buscando os melhores meios de 

interação entre os segmentos e estando em plena consciência de que sua atuação é em prol dos 

anseios da sociedade, ao observar atentamente as dificuldades do momento para ter coerência 

ao fazer julgamentos e avaliações. A meu ver são importantes qualidades para que um 

coordenador/supervisor possa desenvolver um bom trabalho frente a equipe de professores a 

sensibilidade e a confiança. Apresentando essas duas qualidades terá a capacidade de 

desconstruir hábitos e paradigmas e ajudar aos que o cercam a se tornarem mais humanos. 

Quero ressaltar que a especificidade da atuação da coordenação pedagógica são os 

processos de aprendizagem, onde quer que ocorram. Para que o trabalho conjunto entre 

coordenador e professores dê certo se deve compreender o fundamento básico da relação 

humana onde ninguém é melhor ou superior a ninguém e procurar sempre acreditar nas 

mudanças do outro. O coordenador/supervisor é visto como um dos membros gestores na 

escola, que trabalha em favor dos objetivos educacionais representativos ao corpo social.  

O supervisor escolar deve, portanto, ser habilitado e capacitado para realizar suas 

atividades no interior da escola ao ter seu papel no trabalho coletivo e especificamente da 

coordenação por parte da equipe gestora da escola, na qual  é um dos principais envolvidos. 

O desafio que a escola enfrenta atualmente exige dos profissionais da educação uma 

competência técnica e política que o habilita a participar da construção da autonomia escolar  

a partir da autonomia garantida pela lei. Isso faz com que na discussão do trabalho 

pedagógico abram-se amplas perspectivas que estimulam e asseguram a participação de todos: 

diretores, professores, pais, alunos, funcionários da escola e representantes da comunidade, 

onde o coordenador/supervisor deve ter capacidade de liderança não sendo líder e 



coordenador sem dar ordens. Trata-se de coordenar o processo de organização das pessoas no 

interior da escola, buscando a convergência dos interesses dos seus vários segmentos e a 

superação dos conflitos decorrentes deles. 

O trabalho dos profissionais da educação em especial da supervisão educacional é 

traduzir o novo processo pedagógico vigente e promover articulações para construir 

alternativas que ponham a educação a serviço do desenvolvimento de relações democráticas. 

Para desenvolver um trabalho satisfatório, o coordenador/supervisor precisa ser um 

constante pesquisador, antecipando conhecimentos para o corpo docente, lendo muito, não só 

sobre conteúdos específicos, mas também livros e diferentes jornais e revistas. Entre as tarefas 

do coordenador/supervisor estão ajudar a elaborar e aplicar o projeto da escola, dar orientação 

em questões pedagógicas e principalmente, atuar na formação continua dos professores, além 

de fazer a transposição da teoria para a prática escolar, refletir sobre o trabalho em sala de 

aula, estudar e utilizar as teorias para fundamentar o fazer e o pensar docente. Um bom 

coordenador/supervisor deve apresentar em seu perfil as seguintes características: auxiliador, 

orientador, dinâmico, acessível, eficiente, capaz, produtivo, apoiador, inovador, integrador, 

cooperativo, facilitador, criativo, interessado, colaborador, seguro e amigo.  

A Supervisão Escolar é uma ferramenta de atuação tem como principio o fazer, o agir, 

o movimentar, o envolver-se, o modificar e para isto é necessário que esteja firmado em nossa 

essência o querer moldar pessoas. É importante que o profissional da educação contribua 

decisiva e decididamente para melhor fluir os projetos propostos para a resolução de 

problemas e enfrentamentos de desafios na escola. 

O profissional da Supervisão Escolar deverá ser um visionário, já que o reflexo de 

suas ações poderá acontecer e a construção do educando só será sentida no decorrer dos anos, 

já que o trabalho de supervisores e professores é feito coletivamente.  

Cabe ao Supervisor Escolar criar, portanto condições para que este projeto de vida seja 

o seu sacerdócio durante sua vida profissional. Podemos com certeza construir grandes 

valores no espaço da escola criando uma onda de relacionamento com as famílias, 

comunidade, Escola, governo e envolve-los na problemática da escola que irá com isto 

atender os pressupostos básicos para a qual foi criada. 



Os desafios são enormes: falta de estrutura, recursos escassos, má vontade dos 

educadores, dos alunos dos funcionários administrativos, enfim uma serie de coisas que 

dificultam o trabalho mas que não impedem a criação de meios para mudar esta realidade e 

fazer com que a escola se transforme na escola de nossos sonhos. Cabe ao 

coordenador/supervisor escolar estar sintonizado com as necessidades da comunidade e 

propor projetos que atendam aos anseios de todos que almejam futuro melhor. 

 A escola como espaço social e publico deve ter esta característica de servir a todos os 

que a procuram, bem como envolver outros segmentos da sociedade em suas atividades. 

Supervisor Escolar deve, portanto ser esta ponte de acesso entre todos, possibilitando um 

maior conhecimento entre os participantes desta grande aventura que é a formação de pessoas 

para a sociedade. Trabalhando em equipe o supervisor escolar e todos os profissionais 

envolvidos terão não as melhores condições para desenvolver suas metas, mas, com certeza, 

terão o apoio moral que faz toda a diferença nos dias atuais.  

 

CAPÍTULO 4 

 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

 

 

            

O Planejamento Educacional é muito importante no contexto escolar, pois dinamiza o 

papel social da escola no que diz respeito à formação e desenvolvimento do homem. É o 

Planejamento Educacional, que vai possibilitar à escola uma organização metodológica do 

conteúdo a ser desenvolvido pelos professores na sala de aula, baseado na necessidade e no 

conhecimento de mundo dos alunos, e assim, possibilitar o crescimento do indivíduo dentro 



da sociedade. Na verdade está presente em nosso dia-a-dia, mesmo que de forma implícita, 

como o caso da pessoa que, ao acordar pela manhã pensa no que vai acontecer ao longo do 

dia. É um processo de previsão de necessidades dos meios materiais e dos recursos humanos 

disponíveis, a fim de alcançar os objetivos concretos em prazos determinados e em etapas 

definidas a partir do conhecimento e da avaliação cientifica da situação original. 

O Planejamento Educacional está integrado à jornada pedagógica que acontece no 

inicio de cada ano letivo. Sua programação inclui momentos para discussão entre os gestores 

e os docentes. Todos com a responsabilidade de projetar ações que ao longo do ano letivo 

contribuem para o desenvolvimento educacional dos educandos. Por isso é importante 

garantir que sejam seguidas três etapas: a elaboração, a execução e a avaliação. 

Para que o Planejamento seja um atalho para os caminhos das pessoas envolvidas com 

esse trabalho é preciso colocá-lo em pratica. Isso significa agir de acordo com o que foi pré-

estabelecido. Na esfera educacional, o planejamento é o instrumento que possibilita a 

disseminação das políticas públicas educacionais entre gestores, coordenadores e professores. 

Para que todo o Planejamento Educacional dê certo, as secretarias devem levar em conta a 

realidade das escolas e dar condições para que as diretrizes sejam implementadas. 

Para que o trabalho do ano todo seja integrado, é essencial acolher os novos 

professores, dando-lhe oportunidades de contribuir com a elaboração do plano de ações, que 

são discutidos e elaborados nas reuniões. Esse não é só um momento de distribuição dos 

materiais, mas também de compartilhar com toda a equipe novos materiais adquiridos pela 

escola e se reorganizar de acordo com as mudanças ocorridas na estrutura física. 

Diante desse complexo cenário, o coordenador assume um papel fundamental na 

organização e condução dos trabalhos que devem ter a participação dos profissionais na 

execução de suas atividades, pois a tarefa dos professores começa com o estudo dos 

resultados da avaliação que foi realizada no ano anterior.  

É hora de escolher os objetivos gerais e os conteúdos programáticos aos projetos e as 

sequencias didáticas. A troca de informações entre os professores é fundamental para dar 

coerência à aprendizagem ao longo da escolaridade. 

A preocupação com a melhoria da qualidade da Educação levantou a necessidade de 

descentralização da gestão escolar e o termo participação tornou-se um conceito nuclear. O 

atual conceito de gestão já pressupõe a ideia de participação e do trabalho associado de 



pessoas analisando situações e agindo sobre elas em conjunto. Para ter parte na ação é 

necessário ter acesso ao agir e às decisões que orientam o agir.  

Executar uma ação não significa ter plena responsabilidade sobre ela, sendo o sujeito 

dessa ação quem puder decidir sobre ela. A participação tem como característica fundamental 

a atuação consciente, pela qual os membros de uma equipe reconhecem e assumem seu poder 

de exercer influência na determinação da cultura da unidade social, a partir da vontade de 

compreender, decidir e agir em conjunto, o que requer compreensão dos processos grupais 

para desenvolver competências que permitam realmente aprender com o outro e construir de 

forma participativa. Participar é garantir um modelo de gestão democrática para a escola, pois 

todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão presentes, tanto nas 

decisões e construções de propostas, planos, programas, projetos, ações e eventos, como no 

processo de implementação, acompanhamento e avaliação.  

A educação é hoje concebida como fator de mudança, renovação e progresso por ser 

considerada investimento indispensável ao desenvolvimento global, portanto, merece sempre 

uma maior atenção das autoridades, legisladores e educadores. Por tais circunstâncias o 

planejamento se impõe, neste setor, como recurso de organização e como o fundamento de 

toda ação educacional. Amparados pela legislação educacional, foram desencadeados 

processos de aceleração, principalmente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede 

escolar e preparação de recursos humanos. O planejamento educacional põe em relevo esta 

área, integrando-a no progresso global do país. 

Nessa perspectiva constatamos que planejamento educacional é um processo contínuo 

que se preocupa com as metas e as formas eficientes para alcançá-las tendo em vista a 

situação presente e possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda 

tanto as necessidades do desenvolvimento social, quanto às necessidades do indivíduo através 

da abordagem racional e científica dos problemas enfrentados pela educação, incluindo a 

definição das prioridades e levando em conta a relação entre os diversos níveis do contexto 

educacional. 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

GESTÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS 

 

É impossível uma escola alcançar bons índices de aprendizagem com alunos e 

professores convivendo num prédio com paredes rachadas, vidros quebrados, sanitários 

entupidos, entre outras coisas. Para que aconteça de fato um processo de aprendizagem é 

necessário que o ambiente apresente conforto e segurança satisfatórios. O patrimônio é a 

identidade, a imagem da escola e, por isso, precisa estar sempre em ordem para não colocar 

em risco a integridade física das pessoas e, tampouco, o projeto pedagógico. O patrimônio é 

formado por instalações físicas, equipamentos, móveis, além de todos os materiais usados na 

escola. Com a progressiva autonomia financeira, o gestor competente trabalha para fazer a 

manutenção e realizar pequenas obras na escola. O estado ou o município também podem 

fornecer recursos por meio do adiantamento de verba para despesas de pronto pagamento 

(artigo 68 da Lei nº 4.320/64).  Mostrarei a seguir, cinco pontos importantes que todo bom 

gestor precisa saber sobre a manutenção do patrimônio escolar. 

 Coleta de dados sobre o patrimônio 

Primeiramente, deve ser feito o levantamento do patrimônio, listando o que a escola tem 

em termos de instalações físicas, mobiliário, além de todos os materiais didáticos e 

equipamentos Para isso, é interessante envolver os representantes da comunidade para 

participarem mais ativamente. Assim fica mais fácil identificar problemas e buscar soluções. 

É aconselhável se observar a adequação, o conforto, a segurança, a higiene e a salubridade das 

obras e instalações elétricas, assim como as normas de qualidade e de segurança de 



equipamentos e materiais. Esses requisitos devem ser rigorosos, de forma a garantir o alto 

padrão de funcionamento da instituição. 

 Compra de materiais 

 Os recursos materiais disponíveis têm que ser útil ao projeto pedagógico da escola. 

Muitas vezes, modificações em conteúdos exigem diferentes materiais didáticos, assim como 

alterações na metodologia pedem outros tipos de móveis e equipamentos. É importante 

também que o gesto esteja sempre atento às normas de segurança e higiene para que a escola, 

além de observar quais materiais didáticos (livros) e jogos não são adequados para as 

crianças. Não adianta consertar um equipamento com profissionais não especializados e que 

não forneçam garantia do serviço ou comprar equipamentos que não atendam às necessidades 

de aprendizagem. 

 Manutenção periódica do patrimônio 

As manutenções periódicas devem estar na rotina de todo gestor para que sejam evitados 

problemas emergenciais. Antes da época das chuvas, ele deve providenciar a checagem do 

telhado e das calhas e, durante as férias, fazer uma revisão das instalações elétricas e 

hidráulicas, além da substituição de lâmpadas e torneiras danificadas e da dedetização de 

todos os espaços. É obrigação do gestor conhecer as medidas preventivas para a manutenção 

do patrimônio. Para isso, é possível consultar os manuais que costumam ser elaborados e 

disponibilizados pelos órgãos competentes (distribuidoras de energia para as instalações 

elétricas, empresa de saneamento para questões de higiene e limpeza etc.) e se aconselhar com 

especialistas, requisitando laudos técnicos. Para não se esquecer de nada, colocar tudo o que é 

preciso fazer no papel: esse será seu plano preventivo. Por fim, criar ações para incentivar a 

preservação, como campanhas educativas. Uma boa ideia é produzir cartilhas para distribuir 

para toda a comunidade sobre o bom uso do ambiente escolar, mostrando as consequências da 

má utilização do patrimônio. 

 Vistoria constante 

Um bom gestor nunca deve deixar que os problemas se acumulem. Aos primeiros 

sintomas de desgaste ou deterioração em qualquer área do patrimônio, tomar providências 

imediatas para que as questões não se agravem. Uma boa estratégia é estabelecer, dentro do 



plano preventivo, um cronograma de verificações periódicas e cumpri-lo fielmente. Pedir 

ajuda aos membros da equipe gestora e delegando a eles a responsabilidade pela vistoria de 

cada área, nos intervalos de tempo estipulados.  Depois da inspeção, anotar os resultados da 

vistoria e adotar as medidas cabíveis. Dessa forma, será possível detectar com rapidez os 

reparos necessários, aumentando a vida útil do patrimônio e evitando gastar mais para 

substituir equipamentos ou realizar grandes reformas. O importante mais importante de tudo 

isso é criar a cultura da preservação, do respeito às pessoas e, sobretudo, ao meio  onde se 

vive.. 

 Participação da Comunidade  

Quanto maior a soma de esforços, mais rápido virão as melhorias dos padrões de 

qualidade dos prédios escolares. Uma boa oportunidade para realizar essa tarefa são as 

reuniões com a comunidade. Uma atitude de grande valia seria a criação de um comitê para 

promover ações com o objetivo de sensibilizar e capacitar alunos, professores, familiares e 

moradores da vizinhança para ajudar na manutenção do patrimônio. Por exemplo: Convocar 

os interessados para fazer um mutirão e deixar nova a pintura das paredes ou para organizar 

um evento com a finalidade de levantar fundos para melhorar as instalações. O importante é 

que todos se sintam pertencentes e responsáveis pelo espaço. Ajudar a manter a integridade 

física e cultural da escola leva o indivíduo a assumir de fato seu papel dentro do corpo social, 

além de valorizar a auto-estima de um grupo capaz de vencer desafios, reafirmando valores e 

fazendo com que todos vejam a escola como um patrimônio da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

 

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

As escolas são unidades administrativas que podem pertencer às estruturas 

diferenciadas, de acordo com a forma de governo ao qual estão veiculadas, em especial 

quanto à gestão de recursos financeiros. É importante que o próprio gestor realize a gestão 

financeira numa atitude consciente e comprometida com a realidade escolar, e perceba essa 

gestão como uma de suas competências. Para isso, deve seguir as etapas fundamentais da 

gestão financeira que são: Planejamento, execução e prestação de contas. 

A escola pública é parte integrante do sistema de administração pública da educação e 

tem o dever de atender todas as obrigações legais, funcionais, operacionais e de ordem 

hierárquica que cabem a ela, portanto, devem ser aplicados os princípios básicos da 

administração pública: legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. É de 

responsabilidade de o gestor aplicar com maior compromisso esses princípios. 

 

 os gestores devem compreender a importância de usar instrumentos e mecanismos de 

controle das despesas realizadas pela escola associada a sua unidade executora.  

A etapa de “aplicar o dinheiro” exige do gestor muita atenção nos procedimentos de 

acompanhamento e supervisão de cronogramas de desembolsa, as formas de liberação dos 

recursos orçamentários e financeiros a serem utilizados nas escolas e os mecanismos de 

contratação, pagamento e comprovação das despesas. Assim como, os cheques emitidos pela 

escola, as notas fiscais de gastos realizados e os recibos de serviços prestados. Porque todos 



esses instrumentos constituem o registro da gestão financeira realizada na escola e devem ser 

cuidadosamente acompanhados e arquivados para o momento correspondente à etapa da 

prestação de contas. 

Quero aqui ressaltar que em todas as compras a nota fiscal de venda ao consumidor ou 

a nota fiscal de serviços devem ser exigidas, além do cupom fiscal. A nota fiscal deve conter o 

nome da pessoa que atesta o recebimento, RG, CPF e assinatura do mesmo. Assim como, no 

pagamento com cheque deve se tomar o cuidado de fazê-lo nominal e cruzado. 

A aplicação de recursos orçamentários e financeiros realizados na escola está 

veiculada a diretrizes maiores que orientam o sistema de administração pública da educação, 

devendo obedecer às legislações, políticas nacionais, estaduais e municipais de financiamento 

de ensino, diretrizes e normas de transferência e aplicação de recursos. 

Portanto, cabe ao gestor compreender que a escola é parte integrante desse sistema e 

por isso, precisa prestar contas de todas as despesas que foram realizadas com recursos 

públicos a ela destinados por meio de programas orçamentários específicos. Com relação aos 

recursos financeiros privados, a escola deve atender aos critérios de prestação de contas 

estabelecidos pela instituição concedente. 

A comunidade também deve ter conhecimento de todas as despesas realizadas pela 

escola e estar consciente de todas as aplicações feitas em beneficio do serviço público 

prestado, bem como, do seu direito de exigir, um ensino de qualidade. 

O Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) deve verificar atentamente 

a prestação de contas e apresentar à comunidade escolar, cabendo ao gestor ser o mediador 

deste processo, numa linguagem simples, apresentar o valor dos recursos recebidos e com o 

que foi gasto. 

Se os recursos financeiros recebidos pelo poder público não foram suficientes, cabe ao 

gestor buscar fontes alternativas para a aquisição de recursos, no sentido de manter o bom 

funcionamento da escola num processo de descentralização administrativa que enfatiza a 

autonomia de gestão escolar. 

Para isso é necessário que o gestor tenha em mãos um quadro geral da situação da 

escola, bem como da comunidade na qual está inserida. Primeiro, para saber de quanto à 

escola dispõe em recursos financeiros e de quanto necessita; em segundo, para conhecer 



melhor os principais setores econômicos da comunidade e identificar as possíveis fontes 

alternativas, de recursos financeiros, sejam elas ligadas aos pais de alunos, ao comércio local, 

a indústrias e empresas locais, agentes comunitários, etc. Isso é o que chamamos de parceiras. 

Com a associação do diagnóstico financeiro da escola e o contexto em que ela se 

insere, fica fácil ao gestor criar estratégias de captação de recursos privados. Que somados aos 

recursos públicos, melhorias nas condições de realização do trabalho educativo serão 

proporcionadas. Assim, o gestor, estará atuando como multiplicador de competências em 

gestão de recursos financeiros, além de proporcionar um ensino de qualidade com 

transparência e compromisso. 

A descentralização só existe no momento em que as decisões locais possuem certa 

autonomia e emanam de uma coletividade e não do Estado. O ponto central a ser considerado 

no processo de descentralização é que este pode abrir oportunidades para a participação 

social, mediante o deslocamento dos centros decisórios – a descentralização é um meio para 

favorecer a participação.  

A equipe gestora da escola tem um papel determinante nas estratégias que envolvem a 

aplicação dos recursos, uma vez que a assinatura do diretor do estabelecimento é 

indispensável, já que o mesmo ocupa o cargo de Presidente do CEC, na movimentação da 

verba (movimentação de conta bancária, assinatura de cheques e dos formulários de prestação 

de contas, etc.). 

É fundamental que os novos gestores não se esqueçam de programar as suas atividades 

anuais referentes às áreas financeira, administrativa, pedagógica e social, contemplando 

sempre os interesses das comunidades escolares e locais através do plano de aplicação e 

recursos, no qual deverão constar as ações previstas para serem realizadas, com a indicação 

das respectivas estimativas de custos. 

Assim, no final do ano letivo, no encerramento das suas atividades, a unidade 

executora elaborará relatório, no qual devem ser registradas as atividades realizadas e a 

indicação das dificuldades apresentadas para a efetivação do que foi programado. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O perfil da Educação Brasileira apresentou significativas mudanças nas últimas 

décadas. Houve queda na taxa de analfabetismo, aumento do número de matrículas em todos 

os níveis de ensino. Um dos fatores que contribuiu consideravelmente para essa melhoria foi a 

exigência legal de formação inicial para atuação no ensino fundamental, tanto para 

professores, como também para os profissionais técnicos pedagógicos, pois nem sempre essa 

função era cumprida por especialistas, devido à deficiência de profissionais habilitados e do 

próprio sistema educacional. 

 O papel da escola hoje é formar pessoas fortalecidas pelo conhecimento, orgulhosas 

de seu saber, emocionalmente corretas, capazes de autocrítica, solidárias com o mundo 

exterior e capacitadas tecnicamente para enfrentar o mundo do trabalho e da realização 

profissional. 

  No entanto, além de uma formação consistente, é preciso considerar um investimento 

educativo contínuo para que o professor, o orientador, o supervisor entre outros profissionais 

se desenvolvam com capacidades e habilidades múltiplas como exige a educação atual. O 

conteúdo e a metodologia para essas formações devem ser continuamente avaliados e revistos 

para que haja possibilidade de melhoria do ensino. Essa formação não pode ser tratada como 

um acúmulo de cursos e técnicas, mas da construção de um processo reflexivo e crítico sobre 

a prática educativa. 

Um líder pedagógico eficaz  deverá ser um perito, dedicado aos fins do ensino. No 

entanto, não é fácil a muitos professores, em muitas situações escolares, ter sempre a visão 

voltada para fins educacionais nítidos no seu dia-a-dia, nem tampouco é fácil visualizar, para 

cada lição, os métodos e recursos didáticos mais convenientes. Por outro lado, a sala de aula 

não é um mundo fechado, os alunos convivem com outros alunos no recreio, os professores 

na sala de reuniões. Enfim, o ensino desenrola-se vinculado a todo um ambiente social 

escolar, difícil de perceber, de interpretar e de utilizar pedagogicamente no seu todo e nos 

seus detalhes por quem está imerso nele. É aí que o professor necessita de uma assistência 

técnica-pedagógica para que se mantenha sempre mais produtivo. 
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