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Considerações Iniciais 

 

Nas paginas seguintes vamos introduzir uma compreensão do que é 

políticas públicas, gestão democrática e supervisão educacional, coordenação 

pedagógica, sem a preocupação de elaborar um bom conceito que defina ambas 

delimitando a um  único sentido. 

 

Pois não há apenas um conceito que defina, na verdade, não é 

apenas um conceito que permite compreendê-las, pois englobam vários outros 

processos, não sendo por isso definível através de um só termo. 

 

Como processo, ela se revela em cada época histórica, em cada 

contexto, em cada momento dado da organização dos seres humanos em uma ou 

várias formas concomitantes  da ação humana, com uma dinâmica; uma força 

motora própria, que impulsiona e dita sua relação com  as demais esferas do mundo 

social. 

 

Comentando sobre a função social da escola que resulta em 

discussões dos autores sociais envolvidos com a instituição de modo que, ao chegar  

a um consenso em termos da função  da escola, estes  autores  assumam uma 

postura participativa, isto é, tornem-se parte ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Depois de Paulo Freire, ninguém mais pode 

ignorar que a educação é sempre um ato 

político.   

Moacir Gado Hi 2000. 

I Capítulo – Políticas Públicas e Gestão Democrática 

 

Vivemos hoje uma época de profundas mudanças e com isso novas 

concepções e paradigmas surgem a cada dia transformando nosso dia-a-dia. 

 

Em meio a essa transformação, não apenas a escola desenvolve 

essa consciência, como a própria sociedade cobra que o faça. Assim é que a escola 

se encontra, hoje no centro de atenções da sociedade. Isto porque se reconhece 

que a educação, na sociedade globalizada e economia centrada no conhecimento, 

constitui grande valor estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade, 

assim como condição importante para a qualidade de vida das pessoas. 

 

Todo esse movimento, alterando o sentido e concepção de 

educação, de escola e da relação escola/sociedade, tem envolvido um esforço 

especial de gestão, isto é, de organização da escola, assim como de articulação de 

seu talento, competência e energia humana, de recursos e processos, com vistas à 

promoção de experiências de formação de seus alunos, capazes de transformá-los 

em cidadãos participativos da sociedade. 

 

A autonomia e a democratização da gestão da escola são demandas 

pela própria evolução da sociedade. 

 

A escola tem experimentado um novo ambiente externo que tem 

afetado diretamente a sua dinâmica. A globalização, a abertura de mercado e o novo 

conceito de qualidade, impuseram um novo ritmo e fizeram surgir novas demandas. 

Este novo cenário indica que é preciso ir além das fronteiras da escola para 

entender a atual realidade. Uma das principais mudanças no cenário educacional é 

que além da visão pedagógica, a escola precisa ter uma forte visão estratégica. Isto 

significa que a visão pedagógica deve ser complementada com ações que possam 



 
 

dar sustentação á instituição, assegurando-lhe condições de atender as exigências 

da educação contemporânea. 

 

Nesses últimos, a característica mais constante do mundo atual tem 

sido as mudanças e a velocidade em que elas ocorrem- seja em questões 

econômicas, políticas, sociais, e, sobretudo, nos aspectos que dizem respeito á 

informação. Num país como o Brasil, em que as transformações socioeconômicas 

vêm-se processando paulatinamente, a educação tem de passar, forçosamente, por 

novas orientações levando-nos, periodicamente, às reformas totais ou parciais, 

conforme a maior ou menor alteração havida nos diferentes setores. 

 

Devemos refletir sobre a função social da escola, analisando seu 

papel na transmissão de conhecimentos, no desenvolvimento pleno da pessoa 

humana e na formação para a cidadania, como também sobre o papel reservado a 

educação na constituição de 1988 e na legislação educacional. 

 

Um aspecto importante da função social da escola hoje é o desafio 

básico de uma escola contemporânea: “Promover o pleno desenvolvimento do 

educando”, diretriz expressa em nossa constituição e na LDB (art° 1°). 

 

Nesse momento em que o avanço tecnológico se impõe e novas 

formas de saberes e fazeres são liberados, uma nova forma de pensar  o 

conhecimento e a educação também se configura, a educação, não pode se eximir 

de responder as exigências que estão sendo impostas por essa sociedade e por 

todas as transformações porque passa o mundo do trabalho hoje! 

 

O ritmo das mudanças que atropelam o nosso dia-a-dia nos faz 

refletir sobre uma nova educação e uma nova escola, preparadas para enfrentar os 

desafios postos pela sociedade contemporânea. 

 

Nesta perspectiva, percebemos que o primeiro caminho 

indispensável à solução dos problemas que a educação brasileira enfrenta e a 

democratização da escola. Esta democratização está ultimamente legada à da 

sociedade como um todo, porém a escola como instituição social deve alavancar 



 
 

pata dar sua contribuição à democratização. Nesse processo, a interatividade será 

fundamental para a educação. Será imprescindível o incentivo à participação 

coletiva na escola – dos alunos, em seu próprio aprendizado; dos professores com 

os administradores da escola, objetivando sua interação profissional; dos pais, na 

cooperação com professores e a escola; dos professores, na administração das 

escolas, aumentado sua participação e autoridade; da comunidade, nos eventos e 

decisões da escola; e o mais importante de tudo, fazer que estudantes e professores 

trabalhem em projetos do “mundo real”. Essa  interação será tanto maior quanto 

mais a escola estiver presente na comunidade, através do conhecimento  das 

condições de vida da comunidade e da participação em atividades comunitárias e 

quanto mais a comunidade  estiver presente na escola, na programação, na 

execução e na avaliação das atividades. 

 

São demandadas mudanças urgentes também no sentido de que a 

escola garanta formação competente aos seus alunos, de modo que sejam capazes 

de enfrentar com criatividade e com espírito crítico, os problemas cada vez mais 

complexos da sociedade. A educação no contexto escolar, se complexifica e exige 

esforços redobrados e maior organização do trabalho educacional, assim como 

participação da comunidade na realização desse empreendimento, a fim de que 

possa ser efetiva, já que não basta ao estabelecimento de ensino apenas preparar o 

aluno para níveis mais elevados de escolaridade, uma vez que ele precisa é de 

aprender para compreender a vida, a si mesmo em sociedade, como condições para 

ações competentes na prática de cidadania. E o ambiente escolar como um todo 

deve oferece-lhe esta experiência. 

 

O que precisamos não é melhorar ou reformar a escola, precisamos 

de mudanças radicais. Trata-se de um processo de transformação que exige recriar, 

reinventar a prática do educador. É preciso “reinventar a educação”, expressão que 

Paulo Freire usou, passando-nos a idéia de que a educação é uma invenção 

humana e, se em algum lugar foi feita um dia de um modo, pode ser mais adiante 

refeita de outro, diferente, diverso, até oposto. Ela muda porque a sociedade 

também muda. E a educação existe dentro da historia e dentro da cultura de um 

povo. É um processo dinâmico, é movimento e, assim sendo, está sempre a 



 
 

exigindo novas mudanças. Portanto, precisa ser reinventado para responder aos 

anseios e necessidade do homem. 

 

O caminho para mudar a pratica pedagógica, hoje excludente, é a 

gestão escolar localizada, mas apoiada em políticas publicas e investimentos. Aí se 

incluem projetos pedagógicos, contextualização dos conteúdos, interdisciplinaridade 

organização de espaços e tempos, inclusão de equipamentos de incentivo ao estudo 

e a formação continuada dos professores. 

 

Nossa educação, nossa escola precisa mudar, precisa caminhar no 

rumo da construção, da transformação. É preciso formar cidadão com capacidade 

para atuar em uma sociedade brasileira que se expressa por suas contradições e 

diversidades. É preciso educar o olhar – o que se vê – o que se ouve – o que se 

escuta ao se abordar  questões sobre multiculturalidade. É preciso considerar as 

diversas formas de educação dentro e fora da escola e os mecanismos de inclusão 

e exclusão dos sujeitos.  

 

É preciso ainda trazer um repertório teórico para repensar a escola, 

o convívio dos diferentes grupos sociais e o papel do sujeito nessa relação. É 

necessário um novo olhar na educação, é necessário um novo olhar na escola. E um 

novo olhar na escola, significa considerar todos os pontos abordados, a 

modernidade e a multiculturalidade. Uma educação de qualidade não pode deixar de 

considerar a pluralidade e as diferenças, e a partir necessariamente da 

representação de um sujeito psicológico, que é constituído histórica e socialmente. É 

necessário um novo olhar do professor na direção do aluno. 

 

Em síntese, a democratização da escola, a interação entre escola e 

comunidade, o dialogo entre professores e alunos, currículo cujas características 

sejam a flexibilidade, a interdisciplinaridade e a contextualização, métodos e 

recursos apropriados, aperfeiçoamento contínuo dos gestores e professores, uma 

nova postura por parte dos educadores, e a adoção de uma nova filosofia da 

educação, são condições indispensáveis à superação dos graves problemas da 

educação brasileira na conquista da tão desejada educação de qualidade. 

 



 
 

Sobretudo, é necessário o compromisso com a mudança por parte 

de todos os atores envolvidos no processo educacional, na tentativa de se 

reivindicar uma escola ética, cidadã e multicultural, que caminhe lado a lado com a 

sociedade nesse contexto atual e complemento com o pensamento do grande 

educador brasileiro Paulo Freire (1974): 

 

“É preciso que a educação esteja em 

seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos, adaptada ao fim que se persegue; 

permitir ao homem chegar a ser sujeito, 

constituir-se como pessoa, transformar o 

mundo e estabelecer com os outros homens, 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a 

história...”  

 

Contudo, qualquer discussão pertinente precisa inicialmente 

considerar o que o Estado e suas políticas públicas determinam a este respeito. A 

discussão sobre a função social da escola tem sido centrada nas demandas do 

estudo. Isto é compreensível, na medida em que o Estado, ao financiar a educação 

pública busca exercer, por meio de suas agências, algum grau de controle sobre 

sistema educacional, seja através de políticas que orientam o que e como deve ser 

ensinado, seja através de avaliação ou de indicadores de resultados. Entretanto, o 

próprio Estado e suas instancias parecem insuficientemente preocupados com a 

efetivação da função social da educação que eles mesmos propõem. 

Alves (2001, 198) diz que: 

 

Com o suporte desses recursos, e 

tratada sob a ênfase da democratização do 

ensino, da formação do cidadão, a expansão 

escolar tem correspondido tão-somente a um 

aumento quantitativo das redes escolares 

públicas. Mas, exatamente por esse meio, tem 

realizado uma função essencial, pois tem 

contribuído para assegurar a alocação, em 

atividade improdutiva, de trabalhadores 

liberados pelas atividades produtivas e para 



 
 

manter no interior das camadas médias, os 

filhos de seus integrantes (p. 198). 

 

Segundo Marlene Sapelli (2008) em sua reflexão crítica sobre a 

função social, elenca cinco funções, objetivando problematizá-las: 

1. a escola como socializadora do conhecimento produzido pela 

humanidade. 

2. a escola como disciplinadora para a vida social e produtiva. 

3. a escola como executora de programas partidários e 

empresariais. 

4. a escola como consumidora de produtos. 

5. a escola como disseminadora de ideologias e preconceitos. 

 

No contexto de uma escola pública que se pretende laica e 

democrática, a função social da educação e da escola deve resultar de decisões 

baseadas nas escolhas de cada comunidade escolar, de acordo com sua realidade, 

seu potencial e suas expectativas. Na pratica, é comum se observar que cada 

escola tem suas peculiaridades. 

 

A singularidade de cada escola resulta da dinâmica entre suas 

forças constituintes. Aspectos institucionais organizativos e culturais interagem para 

formar a identidade da escola. Este processo envolve relações de poder que 

precisam ser compreendidas e empregadas para a consecução dos objetivos da 

comunidade escolar.  

 

Muitas críticas têm sido dirigidas à escola pública, porém a mais 

recorrente é a de que ela não está conseguindo ensinar e nem isto ela consegue.  

Será que é possível generalizar esta afirmação? O que fazer para melhorar a 

qualidade do ensino nas escolas públicas?  

 

Faz-se necessário refletir sobre o que a escola deve ensinar. Se a 

proposta da escola é formar e não apenas informar, conclui-se de saída, que deve 

ser implementada uma aprendizagem fundada no raciocínio, e não apenas na 

memorização. 



 
 

 

O primeiro desafio a ser vencido, na direção de se efetivar a função 

social construída e pactada pela comunidade escolar, reside em estabelecer 

relações entre os indivíduos, entre estes grupos e entre os grupos fundados na 

ética. Isto pressupõe que a comunidade escolar deve instituir relações pautadas no 

reconhecimento e no respeito inerentes a todo ser humano.  

 

O sistema escolar, assim como a nossa sociedade, vai avançando 

para esse ideal democrático de justiça e igualdade de garantir dos direitos sociais, 

culturais, humanos para todos. Mas ainda há indagações que exigem respostas e 

propostas mais firmes para superar tratos desiguais, lógicas e culturas excludentes. 

 

Nas últimas décadas, a educação pública brasileira vem se 

reestruturando em busca de melhores resultados e da verdadeira democratização, 

tornando a escola pública acessível e de qualidade para todos. Uma das inovações 

estruturais que tem cooperado para o desenvolvimento das escolas é a 

descentralização dos recursos destinados à área educacional, como forma de 

promover uma vivência mais democrática nas escolas, dando-lhes autonomia para 

gerenciar os recursos a elas destinados. 

 

Desta forma, as escolas passaram a administrar seus recursos, 

pautando-se em suas reais necessidades e a partir da discussão das prioridades 

com toda a comunidade. Nesse processo, as escolas conseguem avançar não 

somente em relação /á estrutura física, mas na qualidade do ensino, tendo em vista 

que tem a liberdade de investir em projetos educativos e realizar aquisições de 

recursos pedagógicos de acordo com o interesse e o propósito idealizado. 

 

Outra atitude ousada e pertinente à efetivação da gestão 

participativa nas escolas, foi a recente aprovação e instauração de processo seletivo 

para gestores sendo fundamental para a vivência democrática nas escolas que 

legítima a construção de uma nova história na educação. Pois quando a sociedade é 

motivada a participar das decisões da escola, há um engajamento maior, com todos 

havendo a responsabilidade nos resultados apresentados e se posicionando como 

sujeitos ativos e capazes de mudar os rumos da escola para melhor. 



 
 

 

 

 

 

1.1 O papel ou a importância da escola na construção da cidadania 

 

A escola é conclamada, pela sua própria essência, a ser espaço 

digno de vivência da cidadania. Para isso, entretanto, ela tem que desenvolver um 

projeto de educação que tenha como base os princípios norteados para o 

desenvolvimento do trabalho conjunto dos agentes da educação – professores e 

alunos. É preciso que a qualidade do trabalho educativo da escola seja avaliada pelo 

grau de contribuição na construção do homem cidadão. 

 

Não posso deixar de ressaltar o papel do educador nessa formação. 

Pois o educador que busca a construção da cidadania é aquele que faz leitura crítica 

da sociedade e constrói os seus conteúdos com seus alunos em função da 

transformação da mesma sociedade; que pesquisa (avalia) a sua prática cotidiana, 

fazendo dela uma constante ação-reflexão; que sabe trabalhar o específico, a sua 

disciplina ou a sua ação pedagógica numa interrelação com a totalidade escolar, 

educacional e social através de uma postura interdisciplinar e coletiva; que tem 

relação afetiva e utiliza da educação como um processo criativo de auto-crítica e de 

acompanhamento da aprendizagem do aluno; e que participa do projeto coletivo e 

da gestão colegiada da escola. 

 

Nessa perspectiva, o educador deverá conquistar sua identidade 

através de uma ação crítica, humanizadora e construtora de conhecimento não se 

submetendo a ser teleguiado pela tecnologia educacional, mas utilizando a máquina 

como instrumento do qual é sujeito, e dirigi-lo, para o desenvolvimento do homem e 

da sociedade. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

II Capitulo – Supervisão Educacional / Coordenação Escolar 

 

 

Poderíamos dizer que a coordenação pedagógica é a articuladora do 

projeto político- pedagógico da instituição no campo pedagógico, organizando a 

reflexão, a participação  e os meios para a concretização do mesmo, tal forma que a 

escola possa cumprir sua tarefa de propiciar que todos os alunos aprendam e se 

desenvolvam como seres humanos plenos, partindo do pressuposto de que todos 

têm direito e são capazes de aprender. O núcleo de definição e de articulação da 

supervisão deve ser, portanto, o pedagógico (que é o núcleo da escola, enquanto 

especificidade institucional) e, em especial, os processos de ensino-aprendizagem.  

 

Neste sentido, a própria concepção de supervisão se transforma, na 

medida em que não se centra na figura do supervisor, mas na função supervisora, 

que, inclusive, pode, e deve circular entre os elementos do grupo, cabendo a 

coordenação a sistematização e integração do trabalho no conjunto, caminhando na 

linha da interdisciplinaridade. É importante lembrar que, antes de mais nada, a 

coordenação é exercida por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo 

aquilo que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia dominante, o 

autoritarismo, o conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, à lógica 

classificatória e excludente, a descriminação social na e através da escola, etc. 

 

Nos últimos anos, temos desenvolvido 

algumas pesquisas de cunho etnográfico, 

analisando a prática pedagógica ‘bem 

sucedida’. Em todos esses trabalhos, o que 

sobressai, como principal fator para o sucesso 

da escola, é a presença de um supervisor que 

vê sua tarefa como essencialmente 

pedagógica, que está junto com os 

professores, discutindo com eles os problemas 



 
 

e buscando as soluções, conhecendo as 

crianças, enfim, o fato de a escola contar com 

alguém preocupado com o ensino e que busca 

meio de auxiliar o professor a tornar a sua 

tarefa menos árdua contribui sobre maneira 

para o sucesso da escola. (Mediano, 1990; 83) 

 

O supervisor deve colaborar ainda com a definição e explicitação do 

Projeto Político Pedagógico da escola – o que não deve ser entendido como longas 

páginas de declaração de intenções, mas sim alguns pontos considerados 

fundamentais e assumidos pelo conjunto dos educadores – bem como com a 

integração da própria coordenação pedagógica com os demais setores da escola. 

 

O coordenador, deve ser questionador, desequilibrador, provocador, 

animando e disponibilizando subsidio que permitam o crescimento do grupo; tem 

portanto, um papel importante na formação dos educadores, ajudando a elevar o 

nível de consciência: tomada de consciência (ct. Freire, 1980). 

 

Um outro desdobramento da função supervisora é o da educação da 

mantenedora, da administração educacional. Existem contradições que estão 

colocadas pelo próprio lugar que se ocupa na estrutura e não por “maldade”. O 

coordenador, em função do espaço em que atua, tem tanto a interface com o “chão 

da sala de aula” (através do contato com os professores e alunos), quanto com a 

administração, podendo ajudar uns e outros a se aproximarem criticamente. 

 

Toda relação educativa, seja lá onde se dê, embora não se esgote 

nele, implica um vínculo epistemológico, o qual será objeto do cuidado da 

coordenação. É como afirma Paulo Freire: 

 

A educação, não importando o grau em 

que se dá, é sempre uma teoria do 

conhecimento que se põe em prática. O 

supervisor é um educador e, se ele é um 

educador, ele não escapa na sua pratica a esta 

natureza epistemológica da educação. Tem a 

ver com o conhecimento, com a teoria do 



 
 

conhecimento. O que se pode perguntar é: qual 

objetivo de conhecimento que interessa 

diretamente ao supervisor? Aí talvez a gente 

pudesse dizer: é o próprio ato de conhecimento 

que esta se dando na relação 

educador/educando. (Freire, 1982: 95). 

 

É possível afirmar, portanto, que a especificidade da atuação 

coordenação pedagógica são os processos de aprendizagem, onde quer que 

ocorram. 

 

Outro fator decisivo para uma gestão competente é a postura do 

gestor perante a nova visão da escola como agente transformador. Esse fator é 

simplesmente crucial, pois muitos confundem administração escolar com gestão 

escolar. 

 

Como educadores, temos ciência de que, nesse quebra-cabeça, 

sempre faltará uma peça. Para entendermos, temos que nos conscientizar de que, 

para administrar uma escola, não basta dominar conceitos teóricos, ter referencias 

ou espírito de liderança. É preciso idoneidade para traçar metas com a sociedade, 

os educadores e educandos. É nessa parceria que o gestor com visão do futuro 

projeta resultados, envolvendo a comunidade para esse fim por meio da capacidade 

administrativa e da moderação para gerenciar os conflitos. 

 

Não precisamos de excelência para sanar problemas simples. 

Precisamos de gestores com espírito empreendedor, lideres com senso de justiça. 

Gestores que tracem estratégias seguras e planos reais, que tenham o mínimo de 

respeito com os educadores e dignidade com os educandos, que acreditem na força 

da educação para transformar vidas, que modifiquem a realidade através de critérios 

que correspondem às suas expectativas de cidadão. Gestores desprendidos de 

influências político-partidárias.  

 

A comunidade escolar pode exigir que o coordenador seja mais do 

que um intercessor, mas um articulador que interligue a escola com a comunidade e 

com o mundo, para que o educando se guie pelos caminhos da realização por meio 



 
 

de projeto e estratégias que criem alternativas pedagógicas, administrativas e 

sociais. O entrosamento do coordenador pedagógico com os educadores, 

educandos e gestores é essencial. Somente assim teremos uma escola cumpridora 

de seu papel social. 

 

Uma coordenação eficiente direciona o olhar para a perspectiva da 

qualidade de ensino. Essa meta não deve visar à qualidade no contexto da 

aprovação nem priorizar os aspectos político-pedagógicos, pois inúmeros equívocos 

e fracassos restringiram avanços. Os propósitos devem atingir dimensões gerenciais 

como princípios, valores, métodos estrategicamente organizados, em que produtos e 

serviços cumpram os objetivos almejados pela sociedade. 

 

Obviamente, com o cumprimento desses propósitos, os educandos 

encontrarão no ambiente escolar uma educação capaz de torná-los sujeitos 

socialmente almejados, com conceitos definidos de justiça, respeito e cidadania. 

 

Na educação, três figuras são apontadas como responsáveis pela 

eficácia da escola: o diretor, o coordenador pedagógico e o supervisor de ensino. 

 

Os dois primeiros geralmente estão todos os dias na escola, em 

contato direto com professores, alunos e funcionários. São eles que detectam, com 

o olhar atento sobre a movimentação dentro e fora dos muros, nos corredores e nas 

salas de aula, as necessidades de aprendizagem das crianças e dos jovens, a 

demanda por formação docente e as condições da infraestrutura. O terceiro 

personagem dessa tríade é o educador da Secretaria de Educação responsável por 

auxiliar diretores e coordenadores a melhor exercer suas tarefas. Em muitas redes, 

ele é denominado supervisor de ensino e entre suas funções está fazer com que as 

políticas publicas sejam implantadas nas escolas. Por um lado, ele informa a 

Secretaria das necessidades dos gestores escolares em seu dia-a-dia. Ao mesmo 

tempo, garante a implantação dos programas oficiais, fazendo com que a rede tenha 

unidade e coerência e se torne de fato um sistema de ensino. 

 

A idéia de fortalecer a chamada trindade pedagógica é recente e em 

boa hora. Contudo, não é difícil encontrá-los trabalhando de forma desarticulada, 



 
 

cada um cumprindo suas tarefas sem se preocupar com a interação entre as 

diversas áreas. 

Atualmente, a necessidade de um trabalho integrado de todos os 

gestores e dos demais atores do processo educacional – e que faça a rede caminhar 

na mesma direção – tem sido apontada em pesquisas como um dos principais 

fatores que importam a aprendizagem dos alunos. É nessa nova realidade que o 

supervisor de ensino se une ao diretor e ao coordenador pedagógico. Sua principal 

tarefa é cuidar da formação dos gestores, oferecendo informações e reflexão para 

que bem exerçam suas funções e informando a secretaria sobre a necessidade de 

políticas publicas capazes de atender às demandas de cada escola. 

 

Nessa trindade pedagógica, cada personagem tem uma função e 

uma obrigação. Porém, acima de tudo, é preciso que esses três educadores – como 

três pontos que não estão dispostos em linha reta – formem um único plano, 

equilibrado e seguro, para garantir a estrutura pedagógica e a aprendizagem de 

todos os alunos. 

 

Promovendo um forte espírito de equipe de forma a dar conta dos 

objetivos educacionais, missão e valores da escola, buscar sempre apontar e 

valorizar as competências de cada membro envolvido no processo educativo, 

articulando permanente o fazer acontecer das ações necessárias. 

 

Dando um acompanhamento do trabalho desenvolvido, buscando 

junto aos professores, os meios de melhorar os alunos, socializando informações 

boas e ruins, esclarecendo dúvidas e equívocos. 

 

O comprometimento da equipe unida num só objetivo é alcançar a 

melhor qualidade de ensino, acompanhando a aprendizagem diária de forma 

intensa, procurando soluções para os problemas, em conjunto com a comunidade, 

sempre atenta a situações particulares e oferecendo subsídios para superar as 

dificuldades. Visando essencialmente o aprendizado do aluno, de forma consciente, 

para que haja um ensino de qualidade. 

 



 
 

Para cumprir esta missão, a escola precisa construir coletivamente, 

um projeto, ou seja, estar sempre com seu projeto político-pedagógico, que leve em 

conta o melhor aproveitamento do tempo pedagógico e assim realizar com êxito seu 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A escola, como instituição formadora de cidadão, tem um papel 

fundamental no processo de conscientização dos educandos, contribuindo para a 

formação de pessoas sensíveis e responsáveis frente às questões locais e globais. 

 

“A escola é o espaço que tem como 

função social ensejar essa estimulação, a 

autonomia da autoconstrução, consciência 

política e social, porque cidadania é algo 

construído e conquistado através da plena 

consciência dos direitos e deveres, e da 

criticidade do mundo” (p.450). E acrescenta 

que “cidadania acontece como conquista, 

autonomia e participação social, mas no caso 

do Brasil ainda está atrelada à dependência 

estatal”  

Xerez (2008). 

 

Atualmente, os educadores, em todos os níveis, têm se queixado de 

que as famílias não têm participado adequadamente da educação dos filhos, 

transferindo para as instituições educacionais toda a responsabilidade de educar. 

 

A análise do problema revela que as reclamações dos professores 

relacionam-se, em geral, às atitudes, aos valores e os comportamentos inadequados 

dos educandos. São frequentes as queixas dos docentes em relação aos 

comportamentos desrespeitosos, indisciplinados e violentos por parte dos alunos. 

 

Faz-se necessário cobrar das famílias participação no processo 

educativo. Mas os atores sociais diretamente envolvidos com as políticas 

educacionais precisam repensar e recuperar o verdadeiro sentido de educar. 



 
 

Nas sociedades capitalistas modernas, o pragmatismo e a 

instrumentalidade invadiram o campo educacional. Pensar a educação apenas como 

preparação profissional evidencia estes aspectos. 

 

Os formuladores e executores das políticas públicas educacionais se 

quiserem de fato mudar os rumos do Brasil, precisam incorporar o sentido da 

educação como formação humana. 

 

E é por esse motivo que busquei me aprofundar nestas disciplinas, 

onde me sinto inserida por trabalhar como diretora e sinto todas as aflições vividas 

neste caminho árduo que é a educação. Sempre com o pensamento e visão ao 

horizonte, buscando a educação de qualidade e assim fazer o meu papel de 

profissional, ajudando, orientando, com o aprendizado adquirido em tal disciplina.  

 

Pois foi de grande valor todo o conhecimento obtido que assim 

posso trabalhar, fazendo valer a minha dedicação ao estudo e valorização para 

alcançar resultados com bastante êxito. 
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