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“ O INÍCIO... 

Por onde começar? 

O mundo é tão vasto. 

Começarei com meu País, 

Que conheço melhor. 

Meu País, porém, é tão grande. 

Seria melhor começar com minha cidade. 

Mas minha cidade também é tão grande. 

Seria melhor começar pela minha rua. 

Não, minha casa. 

Não, minha família. 

Não, começarei comigo mesmo.” 

 

Elie Wiesel 

ALMAS EM CHAMAS 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

1.0 PERÍODO ESTUDANTIL 
 

 

O início da minha vida estudantil aconteceu aos seis 

anos de idade, numa escola publica (Educandário Paulo 

Sarasate) localizada num pequeno município de Cascavel – 

CE, onde vivi durante treze anos da minha vida com toda 

minha família. Filha de pessoas humildes, pai mecânico e 

mãe do lar, ambos com pouca instrução e mais cinco 

irmãos. Todos gradativamente vieram morar em Fortaleza, 

à medida que concluíam o ensino fundamental.  

 

 

 

 

6 Anos. Caminho da escola. 

Aos 10 anos, escola Educandário Paulo Sarasate. 



 

  

Aos 13 anos, conclui o ensino fundamental e assim como meus irmãos tive de mudar 

para Fortaleza para estudar, pois onde morava não oferecia ensino médio aos alunos.  

Chegando a Fortaleza continuei meu estudo num colégio filantrópico Padre João 

Piamarta, onde conclui o meu curso pedagógico. Foi um período muito difícil em minha 

vida, tive que me adaptar a muitas mudanças ao mesmo tempo, por exemplo, morar longe 

dos meus pais, dos amigos somente com duas outras irmãs mais velhas, que antes vieram 

morar aqui em Fortaleza na mesma situação que eu, para estudar. Claro, uma adolescente 

longe de seus pais, conhecendo um mundo totalmente diferente do seu, sem nenhuma 

comodidade ou facilidade, enfim, foram muitas dificuldades, mas com muito esforço 

consegui concluir o ensino médio, aos 16 anos.  

 

 

 

Aos 17 anos, inicie então um curso pré-vestibular, logo em seguida, prestei vestibular 

para pedagogia na Universidade Vale do Acaraú e passei, dando assim continuidade ao curso 

que havia feito antes, no ensino médio. 

Desfile 7 de Setembro. 



 

  

2.0 PERÍODO UNIVERSITÁRIO  

 Aos 18 anos comecei a cursar Pedagogia. Durante o período da faculdade as coisas já 

estavam organizadas, eu já estava adaptada a minha nova casa, a minha nova vida, já havia 

conquistado novas amizades e consequentemente tudo se tornou mais fácil o que 

possibilitou de certa forma, a conclusão do curso. 

Aos 21 anos conclui o curso de Pedagogia, muito eufórica e realizada, afinal me 

formar já tão jovem, na área escolhida, fiquei muito feliz, cheia de expectativas com o meu 

diploma na mão, me senti mais forte decidida, com a sensação que tudo que havia passado 

antes, tinha valido a pena, era apenas um investimento para o meu futuro e agora estava 

pronta pra enfrentar novos desafios.  

 

 

 

 

 

 

Colação de grau 



 

  

3.0  PEDAGOGIA: MINHA PROFISSÃO. 

E o novo desafio seria claro, conseguir um emprego e começar a trabalhar o mais 

rápido possível. Resolvi parar momentaneamente meus estudos, adiar um pouco a pós-

graduação e me dedicar apenas ao meu trabalho como Pedagoga. 

Trabalhei alguns anos em escolas particulares, depois consegui um contrato para 

trabalhar como professora temporária do Estado, onde trabalhei por dois anos. 

 

4.0 SELEÇÃO: UM DIFERENCIAL EM MINHA CARREIRA. 

Logo surgiu uma seleção da Prefeitura de Fortaleza para Professores, onde fiz uma 

prova e passei. Há três anos estou trabalhando como professora pela Prefeitura de Fortaleza. 

Vale ressaltar, que essa seleção foi um diferencial em minha historia, foi onde tudo mudou, 

fiz alguns cursos, trabalhei em várias escolas, em diferentes bairros, com crianças de faixa 

etária bem diversificada, o que antes não havia sido possível, já que durante o período que 

permaneci trabalhando em escolas particulares, o publico alvo era muito restrito, 

impossibilitando um rodízio de turmas, como também dificultando o meu acesso ao núcleo 

gestor, priorizando assim a minha participação no contexto da sala de aula.  

Posso afirmar que gosto muito de trabalhar na rede pública de ensino, afinal foi onde 

teve inicio a minha decisão de optar pela Gestão Escolar. Foi através da escola pública que 

pude conhecer essa área e sentir a necessidade de me aprofundar no assunto. 

 

5.0  GESTÃO COMO ÁREA ESCOLHIDA: 

Das experiências que tive na escola pública, uma delas foi estar mais próxima da 

gestão, surgindo assim um interesse em conhecer e observar algumas outras funções do 

núcleo gestor dentro da escola, as quais me incentivaram a querer conhecer mais sobre o  



 

  

assunto, me aperfeiçoar, fazendo minha pós-graduação na área de Gestão e Coordenação 

escolar. Além disso, o fato de gostar de trabalhar com pessoas, de trocar experiências do 

cotidiano, aprender com os ensinamentos dessas pessoas, com suas convivências e claro poder 

contribuir também com meus conhecimentos adquiridos. 

Como educadora vivencio essa experiência diariamente (em sala de aula) com meus 

alunos, essa troca de saberes mutua e indispensável é decorrente de um trabalho árduo, onde 

toda situação trabalhada com eles precisa ser adaptada aos seus interesses, para que eu como 

facilitadora, consiga alcançar meus objetivos e metas traçados. 

Penso que atuar como gestora é ter essa postura, esse envolvimento, é viver essa troca 

de experiências com as pessoas envolvidas nesse processo ensino-aprendizagem, nesse 

contexto. 

Enfim todas essas questões contribuíram para que eu escolhesse o curso de Gestão e 

Coordenação escolar e dar continuidade aos meus estudos, depois de alguns anos apenas 

trabalhando, resolvi então aprimorar meus conhecimentos e dar segmento ao meu trabalho na 

área da educação. 

  

6.0 O CURSO E SUAS DISCIPLINAS: 

O curso foi dividido em doze disciplinas, as quais tiveram a participação de 

professores brilhantes, comprometidos que souberam aproveitar bem o pouco tempo que 

tivemos e transformaram as suas disciplinas em momentos de intenso aprendizado. 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo I 

PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS. 

 

Iniciei o curso, tive acesso à disciplina de Pluralismo Cultural dos Processos 

Educacionais, com o Professor Cleison Luis Rabelo. No decorrer dessa disciplina alguns 

tópicos despertaram meu interesse, surgindo assim vários questionamentos, como por 

exemplo: Educar em Valores. Em que valores. Que valores são esses? Como passar esses 

valores e de onde vem esses valores?  

Como fazer para que a pluralidade continue existindo e tornando cada individuo, um 

ser único e diferente? Nesse momento, tornou-se indiscutível a idéia de que para vivermos 

democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os diferentes grupos, culturas 

e valores que a constituem. 

Partindo desse principio, desenvolvi um Paper com o titulo: A incessante busca da 

sabedoria, aliada aos valores. Onde constatei que ao longo da nossa vida buscamos 

acumular conhecimentos, embora saibamos que todo conhecimento acumulado não nos 

trará a sabedoria necessária, pois é indispensável, procurarmos outras opiniões, sugestões e 

informações, acerca de nossas duvidas, dos nossos problemas cotidianos. Isso me fez 

acreditar mais em meus valores, pois é essa busca de sabedoria, de opiniões e sugestões que 

nos dão a devida noção dos valores que estão inseridos em nosso meio. 

Contudo, conclui que existem valores que estão presentes entre nós, que se tornam 

essenciais para o nosso crescimento, e somente a sabedoria nos possibilita a vários outros 

valores que se apresentam ao longo da nossa caminhada. Somos importantes ferramentas 

junto a pessoas que necessitam melhorar suas condutas, atualizar ou mudar seus conceitos 

no decorrer de suas trajetórias. 

“Não se pode falar de educação sem Amor”... 

Paulo Freire 



 

  

 A INCESSANTE BUSCA DA SABEDORIA, ALIADA AOS VALORES. 

Maricélia Cavalcante Silva* 

Ao longo da nossa vida, vivemos em busca de acumular conhecimentos, seja na 

escola, na universidade, no trabalho ou até mesmo em nosso cotidiano, embora sabendo que 

todo conhecimento acumulado não trará nenhuma fórmula secreta para sermos indivíduos 

vazios. Continuamos essa busca incessante não pela fórmula secreta, quando na realidade 

buscamos a sabedoria, que é o que nos permite a devida noção dos valores que estão 

inseridos em nosso meio. Contudo, podemos deduzir que existem valores que estão 

presentes entre nós que se tornam essências para nosso crescimento, mas que somos 

incapazes de vê-los e somente a sabedoria nos traz a possibilidade de enxergarmos, ou 

melhor, somente a sabedoria nos vincula a vários outros valores que se apresentam ao longo 

da nossa caminhada, e é através da sabedoria seguida da nossa educação que abrimos 

espaço para valores, por exemplo, como a liberdade que é um dos mais importantes valores 

do ser humano, por se vivenciado em nosso dia a dia. Ressaltando é claro que só 

vivenciando um valor é que podemos dizer que este realmente existe. E é assim que a busca 

pela sabedoria nos torna indivíduos melhores, enquanto procuramos melhorar como 

pessoas, enriquecemos o nosso ser de valores e por sua vez a sociedade impõe ao homem 

que essa pratica seja constante, permanente e progressiva. Portanto como cidadãos, devemos 

sempre lutar por nossos ideais, pela paz, pela justiça e acima de tudo pelo bem estar de 

todos. Concordo plenamente que estamos numa época de consumismo exagerado de status e 

que é nessa hora que mais que mais precisamos de valores como pontos de referencia, para 

não nos tornarmos vitima de um mercado oportunista e de idéias contrarias aos nossos 

valores. 

 

 

 



 

  

Capítulo II 

TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

Logo em seguida veio à outra disciplina de Teorias Cognitivas da Aprendizagem, com 

a Professora Maria Guedes Lima, onde estudei sobre as teorias, seus estágios de 

desenvolvimento, as múltiplas inteligências, seus autores: Piaget, Gardner, Vygotsky e onde 

desenvolvi um texto falando sobre A Formação Social da Mente, que falava do uso do 

instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança adotando modelos zoológicos como 

base de uma nova abordagem geral na compreensão do desenvolvimento infantil. Essa 

convergência entre a psicologia animal e psicologia da criança contribuiu de forma 

importante para o estudo das bases biológicas do comportamento humano. Também é muito 

importante observar que a fala além de facilitar a efetiva manipulação de objetos pela 

criança, controla também o comportamento da própria criança. 

Acredito que a capacitação especificamente humana para a linguagem, habilita as 

crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a planejar 

uma solução para um problema antes da execução e a controlar seu próprio comportamento.  

 

“ O segredo não é correr atrás das 

borboletas...é cuidar do jardim  

para que elas venham até você”...  

Mário Quintana 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo III 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

A terceira disciplina a ser estudada foi Metodologia da Pesquisa em Educação, com a 

Professora Hilária Naquel, onde pude conhecer vários tipos de pesquisas, em que consistem, 

suas utilidades, características, campos de educação etc. 

Algumas pude me aprofundar, como é o caso da Pesquisa Participante e o Estudo de 

Caso. A Pesquisa Participante, por exemplo, é uma atividade de pesquisa educativa de 

investigação e ação social, ela foi criada por pesquisadores norte-americanos e europeus 

envolvidos com projetos de intercambio com países do terceiro mundo na área das ciências 

sociais e é aplicada em estabelecimentos de programas públicos, plataformas políticas e na 

elaboração de conteúdos programáticos. Já o Estudo de Caso surgiu como método 

educativo, na década de 1920 e consiste em uma investigação detalhada de uma organização 

com vistas a prover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em 

estudo, sem isolar o fenômeno do seu contexto. É bastante utilizada nos cursos de pós-

graduação, sobretudo pela facilidade operacional que proporciona. 

Muitas pesquisas estavam inseridas nessa disciplina, como por exemplo, a pesquisa 

documental, que trabalha com dados que ainda não receberam tratamento analítico e nem 

foram publicados. A pesquisa de Survey que é uma pesquisa de opinião pública que coleta 

dados através de entrevistas, com o objetivo de medir a satisfação dos usuários, avaliar o 

grau de conhecimentos, levantar opinião e conhecer o comportamento de determinada 

comunidade. Outra pesquisa é a ex-post-facto, esse tipo de pesquisa, tem por objeto um 

determinado fenômeno que acontece após a ocorrência de uma fato identificado pelo 

pesquisador. O termo em latim significa exatamente: a partir de depois do fato. 

Enfim é imprescindível, conhecê-las para que possamos fazer escolhas mais 

conscientes no momento de elaboração de estudos e assim socializar uma pratica coletiva de 

investigação, contribuindo para despertar o prazer de conhecer.  

 

“Vasto e ilimitado espaço onde possa  

ser tudo o que penso não o que faço.” 

Raimundo Gadelha. 

 

 



 

  

Capítulo IV 

TEORIAS E TENDENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 A disciplina Teoria e Tendências Pedagógicas foi a 4ª disciplina a ser estudada e foi 

ministrada pela professora Andréa Abrantes. Nela pude fazer um estudo mais detalhado e 

constatar que os métodos, ou tendências pedagógicas, têm papel na educação, desde que não 

exista um padrão único, um rótulo de como se deve educar. 

Há algum tempo atrás, o método utilizado era exclusivamente o tradicional, que era 

aplicado sem interferências de outras tendências. Com o passar dos anos e a chegada de 

novas tendências, algumas escolas deixaram de “utilizar o antigo método” e logo adotaram 

outros, com a intenção de conquistar e manter uma nova clientela. Isso porque essas escolas 

entendiam que manter o método tradicional, implicaria na perda de lucros, visando resolver 

esse problema, passaram a utilizar outras tendências, o que é claro não foi somente positivo, 

mas inovador. 

O fato é que os efeitos desses métodos só poderão surgir a partir de um compromisso, 

uma relação de interação, entre professor e aluno e não apenas com essas mudanças de A ou 

B. Uma boa educação não se restringe ao uso de tendências. A tendência funciona apenas 

como um norteador, ou seja, a escolha de um caminho para se chegar ao fim, ou facilitar 

essa caminhada.  

O papel do professor deverá ser apenas possibilitar a interação do aluno com a 

sociedade, por meio do seu desenvolvimento, exercendo sua cidadania, levando consigo 

seus conhecimentos prévios que lhe auxiliarão na construção de suas habilidades. 

 

“A memória tem uma função básica na historia 

da humanidade: a melhor compreensão do 

presente é a reflexão de um futuro que se 

referencie em situações já vivenciadas, por 

vezes positivas e noutras nem tanto, deixando 

em ambas o aprendizado necessário.” 

           Matos. 

 

 



 

  

Capítulo V 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTAO DEMOCRÁTICA. 

A disciplina Políticas Públicas e Gestão Democrática abordou como ponto crucial a 

gestão Escolar participativa e teve como representante a professora Alexandra Souza. 

A gestão democrática participativa vem com a missão de envolver a comunidade nesse 

processo de reordenamento organizacional da escola. 

Em sala, o professor tem o papel de desenvolver o seu trabalho de forma clara e 

objetiva, assim será a gestão escolar participativa na escola, atuante e interativa, na 

reformulação da educação social. 

Dessa forma, um novo conceito de educação vem surgindo em nossas escolas, esse novo 

conceito vem para promover uma interação maior com relação as partes interessadas, isso 

porque permitirá ao educando, junto a escola e comunidade, desenvolverem suas habilidades, 

aumentando suas oportunidades e diminuindo algumas barreiras antes impostas. 

Assim, pude perceber a importância da democratização e a necessidade de estabelecer 

com seriedade e respeito, um novo trabalho em nossas escolas, transmitindo nossa mensagem 

com clareza, a fim de se ter um vínculo maior entre as partes envolvidas, escola, família e 

comunidade. 

“No final conservamos aquilo que amamos, 

amamos só o que entendemos, e entendemos 

apenas o que somos ensinados” 

Baba Dioum. 

 

 

 

 



 

  

Capítulo VI 

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

A disciplina Didática do Ensino Superior foi conduzida pela professora Adeliane 

Sales, a qual me incentivou, e orientou para que conhecesse um pouco mais sobre o papel da 

didática e suas características. 

A Didática surgiu graças a ação de educadores como Comenius, proveniente da 

Europa Central, que atuou em países nos quais se havia instalado a Reforma Protestante. 

Para assumir um papel significativo na formação do educador, a didática deverá ser de 

um modo critico e desenvolver uma prática educativa forjadora de um projeto histórico, que 

não será feito somente pelo educador, mas por ele conjuntamente com o educando e outros 

membros de diversos setores da sociedade. 

A partir daí entendi que o continente didático acolhe diferentes conteúdos, em termos 

de tendências teóricas e interpretam o ensino de muitos modos, já que os caminhos didáticos 

são amplos e diferenciados e não estritos e exclusivos. 

Por isso, deve-se salientar que a didática deve conviver com essa dupla feição teórica e 

pratica. É certo que a didática tem uma determinada contribuição ao campo educacional que 

nenhuma outra disciplina poderá cumprir. Assumindo assim o compromisso com a 

transformação social, com a busca de práticas pedagógicas que tornem o ensino eficiente 

para a maior parte da população.   

“ O valor das coisas não está no tempo em que 

elas duram, mas na intensidade com que 

acontecem...existem momentos inesquecíveis, 

coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.” 

   Fernando Pessoa. 

 



 

  

Capítulo VII 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

A professora Djanira Luíza Martins, apresentou a disciplina Gestão de Recursos 

Humanos. Nesse período tive a oportunidade de analisar dentro da realidade brasileira, a 

evolução da administração de recursos humanos, considerando é claro algumas etapas 

históricas, básicas de seu desenvolvimento e assim perceber sua extensividade. 

Ao longo dos anos a área de Recursos Humanos deixou de ser um mero departamento 

de pessoal, para se tornar o personagem principal da transformação dentro da organização. 

Antes, esse departamento atuava de forma mecanicista, onde a visão do empregado 

prevalecia a obediência, a execução da tarefa ao chefe. O controle era centralizado. 

Pode-se afirmar hoje, que gerir pessoas, não é mais uma questão de visão mecanicista, 

sistemática, metódica. Os avanços observados nas ultimas décadas tem levado as 

organizações a buscarem novas formas de gestão, com o objetivo de melhorar, alcançar 

resultados e atingir a missão institucional para o pleno atendimento das necessidades dos 

clientes. Também é sabido que o sucesso das organizações modernas depende muito do 

investimento nas pessoas, com a identificação, aproveitamento e o desenvolvimento do 

capital intelectual. Sobre esse tema Édson Satoru Kimura, escreveu um texto: A importância 

da gestão de pessoas nas organizações em mudança, inserido neste capitulo. 

Vivemos na sociedade do conhecimento, onde o talento humano e suas capacidades 

são vistos como fatores competitivos no mercado de trabalho globalizado. Precisamos 

resgatar o papel do ser humano na organização, para torná-los competentes para atuar em 

suas atividades como colaboradores. É esta visão que as organizações devem ter, de que o 

capital humano será seu grande diferencial. Com isso surge um novo espaço na Gestão de 

Recursos Humanos. 

 

 

“Aprender é construir significados é 

oportunizar essa construção.” 

Moretto. 

 

 

 



 

  

A IMPORTÂNCIA DA GESTAO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇOES EM 

MUDANÇAS. 

 

Por Edson Satoru Kimura 

18/07/2008 

A sociedade contemporânea, esta que conhecemos globalizada, competitiva ao 

extremo, com acesso impressionantemente veloz a informação, em constante processo de 

mudança de cenários cada dia mais rapidamente, não pode ser dominada, isso significa que as 

empresas para sobreviverem e prosperarem deve buscar uma estruturação sólida, baseadas em 

equipes consolidadas, conscientes de suas atitudes, comportamentos e posturas, alinhados aos 

valores da organização, orientados ao resultado final almejado. É nesse ponto que vemos a 

importância da Gestão de Pessoas dentro das organizações, atuando em toda a estrutura 

hierárquica da empresa, desde o nível produtivo até a liderança, gerenciando talento, 

conhecimento, e capital humano disponíveis. A Gestão de Pessoas deve formar e consolidar 

equipes internas produtivas e comprometidas com a estratégia e as metas da empresa, 

utilizando adequadamente processos seletivos, atividades de treinamento, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de habilidades individuais, otimizando recursos e investimentos, com o 

objetivo de maximizar os lucros. Gestão de Pessoas é um conceito amplo que trata de como os 

indivíduos se estruturam para orientar e gerenciar o comportamento humano no ambiente 

organizacional, e pode ser o diferencial de empresas, que sabem selecionar pessoas certas para 

o trabalho a ser realizado, ou seja: com as competências necessárias, a consciência do valor da 

sua colaboração para a empresa alcançar seu objetivo, e comprometida com seu trabalho, por 

paixão ao que faz. Contar com talentos exige recrutamento eficaz, programas de treinamento, 

implementação de programas de capacitação, e acompanhamento contínuo do desempenho 

obtido. Mas também uma cultura organizacional que estimule a colaboração, o 

compartilhamento de conhecimento. Aspectos intangíveis devem ser considerados sempre que 

se tratam de pessoas, uma vida em equilíbrio tem diferentes áreas a serem buscadas: sucesso 

profissional, saúde física, relacionamentos, lazer, espiritualidade, financeira, legado e 

realização pessoal, a pirâmide de Maslow, apresentada em Motivation and Personality (1970) 

classificou as necessidades humanas em níveis de importância e influencia da seguinte forma: 

necessidade de auto-realização, necessidade de estima, necessidades sociais, necessidade de 

segurança e necessidades fisiológicas. Na busca da satisfação mútua, traçando objetivos 

comuns aos colaboradores e a empresa atua a Gestão de Pessoas. Quando a organização vê as 

http://www.institutoprogredir.com.br/2009/conteudo/artigos/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca.php
http://www.institutoprogredir.com.br/2009/conteudo/artigos/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca.php
http://www.institutoprogredir.com.br/2009/conteudo/artigos/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca.php
http://www.institutoprogredir.com.br/2009/conteudo/artigos/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca/a-importancia-da-gestao-de-pessoas-nas-organizacoes-em-mudanca.php


 

  

pessoas como parceiros de seu desenvolvimento e as pessoas pensam o mesmo em relação à 

empresa, a relação muda do controle para o desenvolvimento. A ação e a cooperação das 

pessoas são fundamentais para mudar a forma de administrar e como reflexo desta atitude, é 

preciso reconhecer o papel da cultura organizacional, percebendo os indivíduos como atores 

que participam e influenciam as mudanças. Desenvolver uma cultura organizacional na qual 

as pessoas, vistas como responsáveis pela imagem da empresa, precisam ser motivadas e não 

controladas, e entendam que mudança é uma constante, pode ser facilitada com a correta 

visão de liderança, ou seja, o que caracteriza a liderança é a capacidade efetiva de gerar 

resultados por intermédio das pessoas, ou de influenciá-las. 

É preciso não somente prever problemas, mas corrigi-los e um dos melhores instrumentos de 

que dispõem as empresas para antecipar-se ao curso dos acontecimentos é investir nas 

pessoas. Portanto faz-se necessário que as empresas apresentem uma proposta transparente de 

intenções através de uma cultura organizacional que dissemine o que se espera dos 

colaboradores. Investir em pessoas dá retorno líquido e certo, como prova a pesquisa feita 

pelo Great Place to Work Institute Brasil, em parceria com o Centro de Estudos Financeiros 

da Fundação Getulio Vargas, que em um levantamento sobre o desempenho das ações das 

empresas que estão na Bovespa e que foram eleitas como as melhores para se trabalhar. Se um 

indivíduo comprasse as ações delas, teria no período de 2000 a 2005, duas vezes mais 

rentabilidade do que quem optasse por ações de outras empresas. 

De fato a Gestão de Pessoas pode facilitar ou dificultar a evolução do processo de mudança 

nas organizações, pois a atenção devida às redes informais sociais e de poder dentro da 

organização tem fundamental importância no sucesso de programas de mudança 

organizacional. A transição do modelo sócio-econômico industrial para o pós-industrial, fez 

com que a Gestão de Pessoas esteja profundamente associada ao tema Gestão de Mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo VIII 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A disciplina Avaliação Institucional foi apresentada pela professora Renata Romero 

que ressaltou o uso da avaliação como ferramenta de gestão, no sentido de direcionar as 

práticas educativas da escola, enfatizando que a avaliação institucional ultrapassa 

amplamente as questões das aprendizagens individuais e busca a compreensão das relações 

e estruturas. 

Segundo Stufflebeam a “tomada de decisão se apóia e se orienta no conhecimento 

institucional que avaliação propicia”. Sem essas informações, as decisões podem poder a 

objetividade, não gerando mudanças necessárias no sentido da melhoria do espaço escolar.  

Outra contribuição que a Avaliação Institucional trouxe para a melhoria da escola foi 

provocar a instancia de participação da comunidade e a percepção da necessidade do 

engajamento dos agentes escolares, nos diversos setores da escola na tomada de decisões. 

Varias reflexões a respeito da Avaliação serão necessárias, mas o contexto político-

social brasileiro e as diversas pesquisas em educação indicam a necessidade de uma 

mudanças nas praticas das escolas, sobre a Avaliação escolar a urgência em desenvolver 

políticas publicas de Avaliação Institucional, voltadas para as escolas de educação básica, 

com fins de melhoria dos espaços educacionais brasileiros. 

Num contexto geral, as contribuições da Avaliação Institucional para a Gestão escolar 

são inúmeras, e sem duvida, propiciam reflexões sobre a mudança da concepção da 

avaliação, exercício da gestão democrática efetiva participação e a consolidação da 

identidade da escola. 

 

 

“...o que atrai na produção de conhecimento é a 

existência do desconhecido, é o sentido da 

novidade e o confronto com o que nos é 

estranho.” 

Otávio Cruz Neto. 

 

 

 



 

  

Capítulo IX 

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 

A disciplina Coordenação e Supervisão Escolar foi ministrada pela professora Maria 

do Socorro, que trabalhou em seus textos especificamente com dois autores: Édson Franco e 

Celso Vasconcelos.  

De acordo com o autor Édson Franco alguns pré-requisitos são considerados 

fundamentais para se construir um bom coordenador alguns foram destacados por sua 

importância, dentre eles estão as Funções Acadêmicas e Funções Institucionais. 

Das Funções Acadêmicas, algumas características que o coordenador precisa ter para 

desempenhar suas atividades, já quanto as Funções Institucionais estudamos as 

responsabilidades de um coordenador, desde as pedagógicas até as burocráticas. 

O segundo autor Celso Vasconcelos, esclareceu algumas duvidas sobre a figura do 

supervisor, mostrando a visão negativa e positiva do papel, usando também a mediação. A 

figura do supervisor foi criada no período da Ditadura Militar (Lei 5692/71) e exerce a 

função tecnicista e controladora, que trouxe para a escola a divisão social do trabalho, 

ajudando a escola a cumprir a sua função social, com a participação de professores, alunos e 

administração. 

É importante lembrar que antes de tudo, a coordenação é exercida por um educador e 

como tal, deve estar no combate a tudo aquilo desumaniza a escola, como a discriminação 

social e através da escola, etc. 

Não se imagina com este “construir” um coordenador perfeito e acabado. Pretende-se 

sim contribuir para que possa o coordenador visualizar o que dele se espera. Na visão que se 

vislumbra o coordenador, há de ser um ser político, como tal, revelar a liderança efetiva n 

sua área profissional, resultando tal liderança no respeito da sociedade. 

A coordenação envolve valores, interesses, sentimentos, disposição e interior e 

convicções, devendo assim agir com confiança na mudança da visão e postura, em relação a 

prática pedagógica. 

 

“Uma das grandes virtudes que se aponta hoje 

para a função supervisora é a sensibilidade.” 

Celso Vasconcelos. 

 

 



 

  

Capítulo X 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

 

Nesta disciplina o professor Cleison Rabelo, sugeriu que fizéssemos um Diário de 

Bordo (inserido neste capítulo), a partir da nossa primeira aula, o que foi muito inovador e 

por esse motivo, mais atrativo. Além disso, ele pediu que construíssemos uma poesia com o 

seguinte tema: Planejamento Educacional e Planejamento de Ensino. 

Para entender melhor o assunto e poder realizar essas atividades, ele nos orientou 

através de um texto escrito por Gilberto Teixeira (Prof° e Doutor FEA/USP), onde o mesmo 

fala primeiramente do Planejamento Educacional, seus objetivos de ensino também com 

seus objetivos e requisitos. 

Para resumir e elucidar suas características, semelhanças e diferenças produzi uma 

poesia cujo tema é Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DIÁRIO DE BORDO 

 

O dia 06/04/10, deveria ser o 1° dia de aula da disciplina Planejamento Educacional, 

porém, o Professor Cleison Rabelo, iniciou sua aula apenas nos minutos finais, cedendo 

assim um pouco dessa 1ª aula para a Professora Socorro Souza que ainda precisou de algum 

tempo para finalizar sua disciplina Coordenação e Supervisão Escolar. Nesses minutos 

finais o Professor Cleison nos entregou uma folha com alguns questionamentos, onde 

falavam do “papel do professor na construção de competências”, onde deveríamos ler em 

casa e responder a essas questões e também nos interarmos de algumas dicas importantes, 

contidas nessas informações. 

Já no 2° dia (13/04/10), o professor Cleison iniciou sua aula muito surpreso, pois 

haviam poucos alunos em sala, mesmo assim de forma muito descontraída, começou a aula 

fazendo algumas perguntas do questionamento que havíamos levado para responder em 

casa. Alguns alunos responderam às perguntas oralmente e logo em seguida o professor 

realizou uma dinâmica, cujo nome é: A Viagem. Nessa dinâmica, nós deveríamos imaginar 

um lugar onde gostaríamos de conhecer, em seguida responderíamos algumas perguntas, 

tais como: 

 Que lugar seria? 

  Quantos dias, e que roupas levaríamos? 

  Quanto em dinheiro?  

  Quem nós levaríamos para essa viagem? 

         Enfim, tudo isso usando apenas a nossa imaginação, logo depois alguns alunos

 que sentissem vontade, relatariam o que escreveram. Depois de alguns 

depoimentos, o professor iniciou o assunto da disciplina Planejamento Educacional, 

exibindo no quadro alguns slides que falaram das “10 novas competências profissionais para 

ensinar, que são elas:  

 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

2. Administra a progressão das aprendizagens. 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e trabalhos. 

5. Trabalhar em equipe. 

6. Participar da administração da escola. 



 

  

7. Informar e envolver os pais. 

8. Utilizar novas tecnologias. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

10. Administrar sua própria formação contínua. 

         

 Logo depois ele fez alguns comentários acerca do assunto e fomos para o intervalo. 

Voltando do intervalo o professor continuou o assunto e já no final pediu que lêssemos em 

casa o texto: Planejamento Educacional e Planejamento do Ensino, os quais deveriam 

representar de forma resumida, usando uma paródia ou poesia. 

No 3° dia (20/04/10), iniciamos a aula com a formação de três equipes, com uma 

média de 10 componentes cada uma, onde lemos o texto: “A aula como espaço-tempo 

coletivo da construção de saberes”, onde o texto fazia algumas criticas ao “ensino 

tradicional” e suas conseqüências, e em seguida nós deveríamos demonstrá-lo com uma 

apresentação criativa na próxima aula (que será a ultima). 

Logo depois de ler, a nossa equipe reuniu-se e organizou a nossa apresentação para a 

próxima aula 27/05/10 que será uma dramatização envolvendo todos os componentes 

inclusive outros alunos da sala. Nessa dramatização enfatizaremos o professor em uma aula 

tradicional, com suas características, seus problemas e conseqüências e um ambiente 

transformador, sua estrutura, suas perspectivas e resultados. 

Enfim, apesar de ter sido muito breve, essa disciplina nos possibilitou de maneira 

prática, entender o que podemos e devemos incluir em nossa pratica pedagógica, para não 

cairmos na rotina ou mesmice, que se caracterizam como grandes vilãs e se manifestam com 

conseqüências gravíssimas, como a indisciplina e a baixa aprendizagem. 

 

 

“ Sem um horizonte que nos encante e nos 

torne esperançosa a luta, não passaremos de 

tarefeiros, carentes de perspectivas e de 

resultados.” 

           Danilo Gaudin e Carlos Cruz. 

 

 

 



 

  

                             POESIA 

PLANEJAMENTO 

 

Nesta poesia iremos analisar um planejamento com alegria. 

Veremos diferenças básicas entre os dois termos. 

Entre os dois termos. 

Que às vezes nos contraria. 

 

O planejamento educacional 

É um recurso de organização 

E assim, 

O fundamento de toda ação. 

 

Objetivos iremos alcançar, 

Começando com o relacionar 

De cada comunidade  

Em particular. 

 

Requisitos necessitam da aplicação 

De métodos científicos 

Na investigação da realidade educativa 

Com muitos artifícios. 

 

Quando tratamos do planejamento curricular 

Neste você pode esperar, 

Mudanças hão de vir 

Para mais lhe ajudar. 

 

Quando falamos em planejamento de ensino 

Este surge em nível maios especifico 

Para se encontrar alicerçado 

Um grupo mais pacífico. 



 

  

Capítulo XI 

GESTÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS NA ESCOLA 

 

A professora Fátima Tavares iniciou o se trabalho falando sobre a Gestão, dando 

ênfase na escola, com o objetivo de orientar e assim facilitar as ações dos mesmos na 

Administração Escolar. 

Um dos textos que a professora nos apresentou – administração do patrimônio escolar, 

está centrado nas atividades de gestão e dos gestores. O texto evidencia a importância da 

organização do patrimônio material e imaterial escolar, bem como os materiais didáticos e 

outras instalações físicas, como uma de suas maiores funções realizadas pelos gestores e 

participantes que fazem a coletividade. 

Além disso, há também outra grande preocupação com o patrimônio imaterial, que é 

principalmente o que mantém a identidade da escola. Nesse caso podemos destacar as 

dependências físicas da escola, que quase sempre não atendem as necessidades dos alunos, 

professores, gestores e comunidade. Desse modo é importante enfatizar o planejamento da 

proposta pedagógica da escola, que deve incluir inclusive as instalações e acomodações, 

evidentemente planejados por toda a comunidade unida aos gestores e não apenas por 

arquitetos e engenheiros e assim envolver todos que nela atuam, tornando-se uma iniciativa 

democrática desde o planejamento. 

Há muitos outros aspectos associados ao ambiente satisfatório nas dependências da 

escola, é muito importante ter um ambiente escolar atraente, por isso é recomendável, 

portanto, que os gestores verifiquem constantemente a condição do mobiliário e aparência 

dos aspectos escolares. 

 

 



 

  

E por ultimo, com relação aos aspectos de saúde, é papel dos gestores o provimento de 

instalações que mantenham a seguranças e integridade física do corpo docente, discente e 

técnico-administrativo. Desse modo, devem corrigir quaisquer condições de insalubridade 

que comprometam os participantes da comunidade escolar. 

Contudo, além de todas as atribuições dos gestores dentro da escola, os autores 

enfatizam a importância do comprometimento dos alunos, professores e comunidade em 

geral, para que juntos construam uma escola democrática, um espaço que possa atender a 

todos com qualidade e eficiência em seu trabalho, porém não deixam de enfatizar a 

autonomia que os gestores tem para realizar as suas atividades. 

 

“Não há saber mais, em saber 

 menos,  há saberes diferentes.” 

    Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo XII 

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA ESCOLA 

Gestão de Recursos Financeiros na Escola foi a última disciplina estudada neste curso 

e foi apresentada pelo professor João Inácio Campelo, que trabalhou em suas aulas com 

vários títulos, em especial, a Constituição da Republica Federal do Brasil de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional a LDB. 

A disciplina trata dos vários recursos financeiros recebidos pela escola, onde os 

gestores e membros do conselho escolar deverão usá-los cumprindo as normas referentes a 

cada programa de governo, agindo sempre com transparência e clareza na promoção de uma 

gestão democrática. Fala também da necessidade de promover uma efetiva 

desburocratização e descentralização da gestão nas dimensões pedagógicas, administrativa e 

financeira, para que as unidades escolares possam contar com repasse direto de recursos 

para desenvolver o essencial de sua proposta pedagógica e para despesas do seu cotidiano. 

Para que esse repasse seja concretizado, surge a extrema necessidade da existência de 

um planejamento educacional que abranja todos esses repasses de maneira eficaz, de modo 

que esses recursos possam ser aproveitados e empregados em melhorias em nossas escolas. 

Os objetivos e as metas deste plano somente poderão ser alcançadas se ele for 

concebido e acolhido como prioridade pelos membros envolvidos e por isso assumido como 

um compromisso entre todos os envolvidos. 

Os conteúdos estudados não esgotam o assunto. Porém são fundamentais para uma 

gestão financeira organizada, comprometida e conhecedora de procedimentos eficazes, 

como: o posicionamento da escola no sistema da administração publica, as fontes de 

financiamento da educação básica, as etapas da gestão financeira (planejamento) e também 

outras possibilidades de arrecadar recursos financeiros por meio das parcerias que a escola 

pode estabelecer. 

É necessário ampliar nossos conhecimentos adquirir algumas habilidades relacionadas 

à gestão de recursos financeiros, como elaborar planos de aplicação, quadros 

demonstrativos de despesas, planilhas e prestação de contas. 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. 

...”o meu coração me diz 

  fundamental é ser feliz.” 

  Geraldo Azevedo. 



 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante esse curso tive acesso a um baú de idéias, dicas e ferramentas que se bem 

aproveitadas, poderão tornar o meu cotidiano mais planejado, seguro e repleto de 

possibilidades para a promoção da cidadania, tornando o ambiente escolar mais 

democrático. 

Entendi que é por meio da cooperação, da elaboração, do respeito mutuo dos demais 

educadores, da comunidade, enfim, do próprio público, que as ações acontecerão de acordo 

com a realidade local. 

O desafio de atuar num espaço educativo é grande. Desenvolver atividades com 

diversos públicos, saber lidar com os imprevistos, somente o tempo e a pratica do convívio 

educacional poderão garantir. 

Aceitando esse desafio, alguns pontos marcantes, no decorrer do curso, tornaram-se 

indispensáveis nessa busca incessante por uma liderança transformadora e não mais 

burocrática, por isso achei importante citá-las: 

 Aprender a lidar com os conflitos, seja no interior da escola, organização ou 

comunidade, seja com pessoas e grupos, com interesses contrários aos seus. 

 Basear-se no reconhecimento e na confiança do grupo. 

 Facilitar e não impor idéias, criando redes e troca de saberes. 

 Ser flexível, para que haja crescimento pessoal e do grupo. 

 Gerar credibilidade, transparência e abertura. 

 Evitar julgamentos e conselhos preestabelecidos sem conhecer com profundidade o 

grupo. 

 Ouvir, ouvir e ouvir – exercitando a escuta sensível! 

Genebaldo Dias Freire (2000). 

 Educar é um processo constante, dinâmico e que necessita de aprimoramento 

contínuo, por isso o planejamento e a avaliação permanentes, devem ser as diretrizes 

principais dentro da rotina de trabalho de um gestor. Tais processos podem ser 

potencializados quando alguém torna-se um educador líder. Essa liderança deverá ser 

convencional, que se apóia no domínio e no controle do grupo. 

 O desafio é tornar-se uma liderança transformadora. Enfim, estou apenas no 

inicio da caminhada, porém me sinto muito feliz, por estar dando passos seguros, 

confiante que estou percorrendo o caminho certo. 

 



 

  

 

“De tudo ficaram três coisas: 

a certeza de que estava começando, 

a certeza de que era preciso continuar 

e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. 

Fazer da interrupção um caminho novo, 

fazer da queda um passo de dança, do medo, uma escada, 

do sonho, uma ponte, 

da procura, um encontro.” 

 

Fernando Pessoa. 
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