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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

O presente portfólio foi construído a partir do primeiro encontro realizado na primeira 
disciplina ofertada durante o Curso de pós-graduação em Gestão e Coordenação escolar, no 
período de dezoito meses na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, sob a coordenação do 
professor Cleison Luís Rabelo. Foram ofertadas as seguintes disciplinas durante o curso: 
Pluralismo cultural nos processos educacionais, Teorias cognitivas da aprendizagem, Das 
teorias e tendências pedagógicas à prática pedagógica, Didática do ensino superior, 
Metodologia da pesquisa em educação, Políticas educacionais e gestão democrática, 
Planejamento educacional, Avaliação institucional, Coordenação e supervisão escolar, Gestão 
de recursos humanos na escola, Gestão de recursos patrimoniais na escola e Gestão de 
recursos financeiros na escola. 

Sempre tive vontade de fazer uma especialização na área de gestão, pois foi uma área 
em que me identifiquei bastante quando participei do Conselho escolar como representante do 
segmento de professores, exercendo a função de Presidente do Conselho. Essa experiência me 
ajudou a amadurecer em relação à alguns conceitos e concepções que possuía a respeito de 
uma instituição escolar.  

Com isso, surgiu a oportunidade de cursar essa especialização na Faculdade de 
Tecnologia Darcy Ribeiro. Confesso que tive uma certa resistência quanto a esta instituição, 
pois não a conhecia e não tinha nenhuma referência da mesma, mas como nesse período 
nenhuma Faculdade ofertava este curso, resolvi tentar. Percebi que é muito relativa essa 
questão de instituição, que o local onde você faz um curso não é o mais importante. Claro que 
existe um preconceito por fatores monopolizadores, mais o  que consegue fazer o diferencial é 
o interesse do aluno em buscar aprofundamentos de seus estudos.  

Consegui superar minhas expectativas quanto ao curso e agradeço a todos que me 
incentivaram a pesquisar, refletir, estudar, em  especial aos professores que ministraram as 
disciplinas apresentadas logo no início desta apresentação. 

Este portfólio foi construído com as disciplinas que tiveram mais significado para 
mim, não desmerecendo as outras, mas sim porque já tinha alguns conhecimentos nas outras, 
aprofundando mais um pouco através destes estudos realizados durante o decorrer do curso.                      
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

CAPÍTULO 1: PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS 
EDUCACIONAIS. 
 
 

1. PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO 
 
A disciplina Pluralismo cultural nos processos educacionais foi ministrada por Cleison 

Luís Rabelo, professor e coordenador do curso de Gestão e Coordenação Escolar da 
Faculdade Tecnológica Darcy Ribeiro, com carga horária de trinta horas/aula, ofertada no 
período de sete de maio à vinte e oito de maio do ano de dois mil e nove. Nesse período, 
ocorreram quatro encontros presenciais, sendo estes os assuntos abordados: 

 
1° Encontro: Educar em valores. 
2° Encontro: Debate sobre tema estudado. 
3° Encontro: Cultura/ Vídeo. 
4° Encontro: Aula de Campo no Centro Cultural Dragão do Mar. 

 
 O objetivo da disciplina almejado foi alcançado, sendo estes estabelecidos na Ementa: 
 

• Introduzir aspectos relativos ao processo de formação da sociedade contemporânea, o 
papel da cultura, da diversidade cultural e do multiculturalismo, assim como a relação 
das políticas de inclusão e de exclusão à luz da formação da política educacional. 

• Analisar criticamente sobre o multiculturalismo e as implicações práticas de uma 
abordagem cultural no contexto educacional. 

• Refletir sobre o convívio dos diferentes grupos sociais ( raça e gênero ) na escola. 
 
 
2. RELATO DO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO 
 

O primeiro encontro da disciplina foi um momento de integração do grupo com o 
professor e deste com o grupo, no qual o professor pediu aos alunos que se apresentassem e 
que comentassem sobre sua profissão e o motivo da escolha do Curso de Pós-graduação em 
Gestão e Coordenação Escolar. Finalizou-se este momento com a apresentação do mediador , 
Cleison Rabelo, onde contou um pouco de sua história de vida pessoal e profissional. 

Após a apresentação, foi-se observada e lida a Ementa da disciplina com objetivos, 
conteúdos, metodologia, avaliação da aprendizagem e referências bibliográficas. O professor 
destacou as leituras dos textos que iríamos realizar durante a disciplina e a importância do 
grupo em não se prender somente às leituras do material utilizado na disciplina, e sim 
pesquisar outras fontes, a fim de solidificar esses conhecimentos. 

Iniciamos a leitura do texto “ Educar em valores” do autor Ciriaco Izquierdo Moremo, 
da editora Paulinas (2001). A atividade domiciliar foi de concluir a leitura do texto e de 
destacar o que achou mais significativo para debater com o grupo na aula seguinte. 

O segundo encontro iniciou-se com uma atividade de socialização, dando 
oportunidade para o grupo interagir e se conhecer melhor. Em seguida, começou o debate 
sobre a leitura do texto Educar em valores, apontado pelo professor como atividade 
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domiciliar, onde os alunos puderam expor os conhecimentos obtidos nesse texto que tiveram 
mais significado, tais como: 
 

• Os valores estão incluídos nos fins da educação, pois é a  partir da vivência desses 
valores que o sujeito constrói sua personalidade. 

• Que tipo de ser humano a escola deseja formar? 
• As escolas precisam conscientizar-se de suas práticas pedagógicas em relação aos 

valores. 
• Uma escola que se preocupa com a formação do cidadão para construir uma sociedade 

justa, igualitária e consciente, desenvolve atividades direcionadas e programadas para 
atingir esses fins, colaborando para que o aluno tenha atitude de participação e critério 
para julgar e avaliar os valores que necessita levar para seus conhecimentos e vida. 

• Uma educação preocupada com os valores da pessoa deve ter como principal objetivo 
a superação de limites e condicionamentos impostos pela cultura, para que a 
aprendizagem significativa não seja uma introjeção da ideologia dominante. 

• A internalização dos valores é um processo individual, e só quando o indivíduo 
vivencia o valor, é que de fato passa a existir para ele.  

 
 

O debate é um recurso importantíssimo que o professor pode utilizar em suas 
vivências de sala de aula, pois a partir desse momento o professor fica conhecendo o ponto de 
vista de seus alunos. Foi assim que ocorreu, nesta aula, a decisão da fala foi livre , os alunos 
puderam expor o que acharam mais significativo na leitura, opinando e discutindo sobre 
alguns aspectos do texto. 

Após o debate, o professor explicou sobre o instrumento de avaliação – paper, o qual 
seria utilizado com tal função, sendo este o que construí: 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DOS VALORES NA EDUCAÇÃO 
 
 

* Samantha Costa Lima 
  

 
Atualmente reconhece-se a importância da relação entre valores e educação, pois o educando 
constrói a cada dia valores vivenciados em sua casa, família, escola, sociedade, dentro de uma 
cultura condizente com a realidade de cada grupo em que se situa, estando a escola como o 
principal agente “trans-formador” desses valores. 
Os educadores ainda não conseguiram definir em que valores se fazer essa educação, pois 
essa escolha influencia bastante na estrutura da personalidade, mesmo percebendo que nem 
todos conseguem internalizar com a mesma intensidade. É necessário que a escola tenha 
consciência do significado desses valores dentro de suas práticas educativas, pois uma 
entidade que se preocupa com a formação do cidadão, com a construção de uma sociedade 
justa e igualitária, tem que analisar como está ocorrendo esse processo e transmissão dos 
valores, quais os meios utilizados e avaliar para que se consiga atingir os objetivos almejados, 
levando em consideração desde os estímulos valorativos até a análise sobre o ser humano e 
seu destino, sendo estes determinados pela cultura. Uma educação baseada nos valores e nas 
mudanças deve ter como objetivo a superação de limites e condicionamentos impostos pela 
cultura. Ressaltando que, a vivência desse valor seja a partir de programas e experiências 
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aceitos pela sociedade, favorecendo assim, o auto-conhecimento, a reflexão, a prática ativa e 
consciente dos valores, a fim de promover o auto-conhecimento e a auto-estima pessoal. 
Sabemos da responsabilidade que a escola possui nessa construção de valores e que a família 
e a sociedade também têm muita importância nesse papel. Baseadas em uma educação moral 
e religiosa portanto, a sociedade e a família não podem jogar a responsabilidade somente na 
escola e nem a escola deve aceitar, tem de ser compartilhada entre ambas com compreensão, 
interação, discernimento e colaboração, caso contrário, os valores e os anti-valores se 
confrontam e a falta de uma verdade provoca desestrutura na formação da personalidade e 
incoerências no comportamento. 
 

No terceiro encontro assistimos a apresentação de um vídeo – Mojubá, o qual relatou 
sobre a representação da fé nas diversas religiões e também sobre as festas populares. Foi 
apresentado no vídeo  a religião do Candomblé, onde sua principal figura é Exu, o que tornou 
possível o mundo do humano e as divindades, sendo este o elo de ligação, o princípio da 
comunicação e da sexualidade. Como temos uma influência muito grande do catolicismo em 
nossas raízes, essa religião é considerada a pior de todas as representações de fé.      

Já na cultura africana, os diversos santos católicos são comparados aos orixás. 
Quanto às festas populares, também apresentadas no vídeo, o Carnaval é de origem 

européia e foi africanizado quando chegou ao Brasil, com o surgimento das escolas de samba. 
Outras festas tiveram destaque, como a Festa do Bumba-meu-boi, a Festa do Boi em 
Parentins, na região Norte de nosso país, dentre outras. Foram demonstradas as diversas 
manifestações culturais existentes em nosso meio e que são originadas também de outros 
países, sendo comentadas após a exibição do vídeo. 

Após o comentário, o grupo foi dividido em equipes a fim de lermos os textos: 
“Cultura brasileira: O que é, como se faz” de Aldo Vannucchi, da Editora Loyola (2002 )  e 
“Democracia racial, do discurso à realidade: Caminhos para a superação das desigualdades 
sociorraciais brasileiras” de Vinicíus Rodrigues Vieira, da Editora Paulus ( 2008). A partir 
dessa leitura, o professor entregou alguns assuntos a serem discutidos e respondidos pelo 
grupo. Sendo estes os questionamentos: 
 
01- De acordo com o autor Aldo Vannucchi, conceitue o que é cultura contextualizando com 

sua realidade profissional. 
 

Segundo Aldo Vannucchi o homem é o principal agente formador de sua cultura, fonte 
inesgotável de atuação com o meio para gerar manifestações culturais. Algo que não se define 
apenas no ponto de vista teórico e sim através da ação e comunicação do indivíduo com o 
meio. Sendo cultura portanto, tudo aquilo que o homem produz. 

Pressupõe-se que a escola seja um ambiente favorável para desenvolver as mais 
diversas manifestações culturais, devendo esta procurar extrair do educando suas vivências 
culturais, valorizando assim experiências próprias, reforçando sua auto-estima e enriquecendo 
os valores culturais através da interação com o meio. 

 
02- A cultura brasileira é um problema político. Comente essa afirmação com base no texto: 
 

É impossível falar de cultura sem falar de política, ambas estão associadas, pois 
cultura é uma questão política. 

Nossa cultura como já sabemos, teve sua origem influenciada por costumes europeus, 
onde eram impostos os costumes e tradições desses povos. Nossos colonizadores  não 
respeitaram nossas tradições, língua e costumes, e sim nos impigiram outros. 
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Hoje nossa cultura ainda é marcada pela submissão, onde o PODER prevalece, e o 
acesso à cultura fica nas mãos de poucos, quando uma grande maioria é marcada pelas 
diferenças sociais, sendo excluídos e menosprezados em sua cidadania. O saber fica restrito a 
uma pequena classe, capaz de desfrutar e garantir um “lugar ao sol”, ficando assim a maioria 
do povo brasileiro, com uma mínima oportunidade de crescimento e de vivenciar as 
manifestações culturais, permitindo em nosso meio, a existência da política do dominante e 
dominado como outrora. 

O povo brasileiro continua sendo vitimado por situações reais de desigualdades, 
submissão. Um povo que necessita copiar, consumir, importar outras culturas que não nos 
pertence, onde a mão de obra do nosso trabalho apesar de ser “assalariada” e não “escrava”, 
não acontece de forma digna e coerente, a escravidão é massacrada. Onde a democracia só 
existe no papel, longe da vivência do cidadão. Estando nós, sempre privados de bens culturais 
primários, como educação e lazer. 

Apesar de termos leis de apoio à cultura, o que nos falta? Acredito que se tivéssemos 
políticas compromissadas, cidadãos engajados para caminharmos juntos rumo à 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA EM NOSSO PAÍS, já era um grande passo para que 
voltassem seus olhos à uma classe menos beneficiada e que favorecessem a cultura a qualquer 
esfera social, onde os seres culturais passassem a ser produtores também. 
 
03- Como superar o racismo, o preconceito, a exclusão dentro da escola? 
 

A escola possui um papel importantíssimo na formação da personalidade de seus 
alunos, portanto faz parte de sua atribuição tentar superar o racismo, o preconceito e a 
exclusão dentro dela. Primeiramente, deve-se vivenciar atitudes com os educandos que 
estimulem a solidariedade, o respeito, onde os mesmos percebam a igualdade de direitos e 
deveres entre ambos e de que os indivíduos ditos “brancos” não são superiores 
biologicamente e nem culturamente aos “não-brancos”. Depois, a escola deve contextualizar 
essas vivências com assuntos que abordem a história e a cultura africana, na tentativa de 
eliminar o preconceito e a exclusão através de conversas, vídeos, pesquisas, entrevistas, 
conscientizando o aluno de que o racismo e o preconceito existem em decorrência de políticas 
públicas universais de péssimas qualidades e do crescimento econômico relativamente baixo. 
 
04- As diferenças existem e são saudáveis. Então como educar nossas crianças e jovens para o 

respeito às diferenças? Como vivenciar a diversidade na prática? 
 

A diversidade humana representa as diferenças sócio-econômicas e culturais nos 
estilos, necessidades, interesses, histórias de vida e motivações de cada um. Diferenças essas, 
que devem ser reconhecidas como recursos importantes para o ensino-aprendizagem. Educar 
na diversidade é criar oportunidades igualitárias para que haja respeito e valorização das 
diferenças. A escola deve propiciar uma educação com posturas valorativas procurando ser 
um instrumento social, superando preconceitos e discriminações que estão arraigadas na 
sociedade. Deve-se promover discussões, debates, informações e sobretudo, mudanças de 
comportamentos na sociedade em geral a respeito do viver e conviver com a diversidade, na 
perspectiva do exercício da cidadania. 

Essas perguntas foram respondidas pelo grupo : Antônia Fernandes Ferreira, Rosana 
Cardoso Martins, Samantha Costa Lima e Violeta Damasceno Barreto. 
 

O quarto encontro foi uma Aula de Campo realizada no Centro Cultural Dragão do 
Mar, para assistirmos  um espetáculo a ser apresentado, a fim de podermos vivenciar os 
conhecimentos adquiridos na disciplina. Infelizmente, neste dia não estava acontecendo 
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nenhuma apresentação e o professor Cleison improvisou uma aula bastante dinâmica na área 
verde do Centro Cultural.Cada participante através de uma brincadeira, resgatou momentos 
importantes de sua vida através de uma música. 
   
3. TEORIA X PRÁTICA  
 
 
3.1. EDUCAÇÃO E VALORES 
 

De acordo com os estudos sobre valores na educação, observei a partir do texto de 
Ciriaco Izquierdo Moreno- Educar em valores, que nós educadores, precisamos refletir sobre 
“O que são valores?”, pois não podemos passar para os educandos valores, os quais não 
valorizamos, não acreditamos e não vivenciamos. Neste caso, em práxis a teoria tem de estar 
vinculada à prática, e daí refletir sobre as práticas pedagógicas utilizadas em nossas escolas, 
voltadas para uma educação de formação do cidadão justo, consciente, reflexivo e crítico, 
capaz de realizar uma escolha, sem ser monopolizado pela ideologia dominante, pois a 
personalidade desse aluno é construída a partir dos valores vivenciados por eles. 

Recordo-me de uma escola a qual fiz parte do quadro de educadores da Rede 
Municipal de Fortaleza, onde se trabalhavam com um projeto “ Vivendo valores”. O 
desenvolvimento deste projeto foi elaborado por pessoas de uma outra instituição, e tinham 
como participantes duas professoras da escola, as quais realizaram a capacitação com o grupo 
de professores da instituição escolar. No momento do planejamento, os professores 
selecionavam livros que abordassem os valores. Daí, escolhia-se um valor a ser trabalhado 
durante o mês e o respectivo livro que atingisse os objetivos dentro da perspectiva pedagógica 
almejada. A escola toda envolvia-se, seja dentro da sala de aula ou em outro ambiente. 
Sabíamos que esse resultado surgiria a longo prazo, e que nós educadores éramos o 
personagens principais para que os educandos atingissem esse fim. Infelizmente, só agora 
percebo que esquecemos da vivência, que só não basta falar, conversar, ouvir, e sim deste 
momento em que o aluno possa passar por uma situação de aprendizagem com o objetivo de 
internalizar à sua história, à sua cultura, para assim poder conscientizar-se sobre suas atitudes, 
construindo dessa maneira a sua personalidade para poder viver em sociedade de forma 
saudável.  

Devemos mudar nossas posturas e arregaçar as mangas para desenvolvermos certas 
atitudes em nossos alunos. A educação em valores não se pode estar em segundo plano na 
escola, ser trabalhada em um projeto durante um período, e sim tem de ser vivenciado e 
refletido todos os dias, fazendo parte da rotina da instituição. 
 
3.2. CULTURA BRASILEIRA 
 

Aldo Vannucchi em seu livro “Cultura brasileira: O que é, como se faz”, conceitua 
cultura como: 
 

• Conceito básico de cultura: Tudo o que é produzido pelo homem. 
• Conceito filosófico de cultura: É a forma própria e específica da existência humana no 

mundo. Os homens não são seres culturais por natureza. 
• Conceito humanista de cultura: Desenvolvimento multidimensional e harmonioso da 

pessoa ou da humanidade, buscando a transmissão espontânea ou dirigida de valores e 
conhecimentos. 
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• Conceito etnológico de cultura: É o modo de viver típico, o estilo de vida comum, o 
ser, o fazer e o agir de determinado grupo. 

• Conceito antropológico de cultura: Não se pode conceituar a cultura de maneira exata 
e definitiva. 

 
3.2.1. RELAÇÕES E CONCEITOS. 
 

Após apresentar os conceitos de cultura, o autor aponta outros conceitos e os relaciona 
com o objetivo de se compreender a cultura. 

Primeiramente, conceitua civilização por um vasto conjunto orgânico de dados 
materiais de um povo, a fim de que seus leitores percebam a diferença entre civilização e 
cultura, e relaciona a cultura com: 
 
3.2.1.1. NACIONALIDADE E CULTURA. 
 

A nacionalidade está relacionada com a cultura, pois nacionalidade é aquilo pelo qual 
um povo afirma sua identidade e suas diferenças, e isso é cultura. Existem três conceitos-
chave da antropologia cultural contemporânea: 
 

• Enculturação: O processo contínuo pelo qual um ser é introduzido na cultura de seu 
próprio mundo. 

• Aculturação: É a dinâmica de transformações pelo contato estável com outras culturas. 
• Inculturação: A assimilação orgânica de influxos externos, operacionalizada por meio 

da cultura do próprio sujeito que recebe. 
 

Para se compreender a realidade da cultura brasileira, é necessário conhecê-la em seu 
aspecto político, pois cultura é questão política, além de nosso contexto histórico, de ser um 
país colonizado e subdesenvolvido. 
 
3.2.1.2 CULTURA E PODER 
 

A sociedade é baseada na hierarquia de poderes, onde todos os indivíduos são 
manipulados por um poder projetado em normas, leis, estatutos, manipulados de acordo com 
as idéias dominantes. 
 
3.2.1.3 CULTURA E SUBDESENVOLVIMENTO 
 

Nosso subdesenvolvimento vem de raízes históricas, vegetando num mundo sem 
perspectivas e  bombardeadas pela cultura dominante. 
 
3.2.1.4 CULTURA E DEMOCRACIA 
 

A democracia somente se torna efetiva se compreende também às condições culturais. 
 
3.2.1.5. DEMOCRACIA RACIAL. 

 
A partir da leitura do texto “Democracia racial, do discurso à realidade : Caminhos 

para a superação das desigualdades sociorraciais brasileiras” de Vinícius Rodrigues Vieira, 
compreendi que o grande desafio para uma sociedade tornar-se democrática é impedir que o 
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preconceito estimule a discriminação nas relações sociais, além de corrigir as desigualdades 
sociais. Os direitos sociais necessitam ser universalizados e o interesse nacional tem de 
prevalecer de modo a garantir a liberdade individual. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
   A disciplina Pluralismo Cultural nos processos educacionais foi significativa , trazendo-me 
à reflexão sobre cultura, sobre os valores que os estudantes trazem em seus conhecimentos e 
que por muitas vezes, esse saber não é reconhecido e valorizado pelos profissionais que estão 
à frente desse processo. A escola chega até a afirmar que é nela que o estudante vai adquirir a 
cultura, negando e desculturizando dessa maneira este ser, desmotivando-o e fazendo-o pensar 
que nada do que aprendeu fora daquele ambiente tem valor. 
  Acredito que se a nossa educação fosse baseada nos princípios dos valores, a perspectiva 
escolar destes alunos seria de uma cultura transformadora e reflexiva, devendo portanto, esses 
valores serem vivenciados nas práticas pedagógicas. 
  Os conhecimentos obtidos nessa disciplina, vou carregar em minha bagagem cognitiva, 
sabendo que nosso dever como educador merece ser repensado a cada dia, em cada prática 
utilizada na escola. 
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- VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: O que é, como se faz – São Paulo: Editora Loyola, 
2002. 
- VIEIRA, Vinícius Rodrigues. Democracia racial, do discurso à realidade: Caminhos para a 
superação das desigualdades sociorraciais brasileiras – São Paulo: Paulus, 2008.     
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO. 
 

1. PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO: 
 
A disciplina Metodologia da pesquisa em educação foi ministrada pela professora 

Hilária Naquel Sousa S. Oriá, com carga horária de trinta horas/aula ofertada no período de 
seis de agosto à três de setembro do ano de dois mil e nove. Nesse período ocorreram quatro 
encontros presenciais e um encontro do grupo para pesquisar, sendo estes os conteúdos 
abordados: 
 
1° Encontro: Pesquisa: o prazer de conhecer / Pesquisas e fontes: possibilidades  
                    de escolha. 
2° Encontro: Apresentações dos grupos de estudo. 
3° Encontro: Orientações para a construção da atividade do portfólio. 
4° Encontro: Aula de campo – Pesquisa. 
5° Encontro: Orientações para a construção do portfólio. 

Objetivos da disciplina: Refletir sobre o papel da pesquisa no trabalho docente e dar os 
elementos teóricos e instrumentais para a elaboração e execução da investigação científica, 
particularmente desenvolvendo o projeto de pesquisa para a elaboração da monografia do 
curso.     

 
2. RELATO DO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO. 

 
No primeiro encontro a professora apresentou-se e comentou sobre a Ementa da 

disciplina, bem como sobre os objetivos, unidades temáticas, estratégias de estudo, avaliação 
e referências bibliográficas. Em seguida, a professora conversou sobre a importância da 
pesquisa na educação e principalmente nos cursos de níveis superiores. Dividiu o grupo em 
equipes e distribuiu os conteúdos a serem estudados e explanados . Cada equipe ficou 
responsável por apresentar um tipo de possibilidade de pesquisa.  

O grupo que participei, ficou com a pesquisa ex-post-facto e pesquisa com survey, 
ambas de campo. Logo após a divisão das equipes, os grupos realizaram a leitura do texto “ 
Pesquisas e fontes: possibilidades de escolha” do livro Pesquisa Educacional: o prazer de 
conhecer de Kelma Socorro Lopes de Matos e de Sofia Lerche Vieira das Edições Demócrito 
Rocha (2002). Depois os grupos decidiram de que forma apresentariam o mesmo. 
Conversamos e chegamos à conclusão de fazermos uma visita ao Conjunto Palmeiras a fim de 
pesquisarmos sobre uma das moedas que circulam na comunidade, a Palmas. 

No segundo encontro, foram realizadas as apresentações dos grupos. Infelizmente não 
atentei-me aos registros destes momentos tão significativos de aprendizagem e portanto não 
consigo comentar sobre as apresentações de todos os grupos. 

O grupo que participei comentou sobre como se realiza este tipo de pesquisa ex-post-
facto, com apresentação de slides sobre a história do bairro do Conjunto Palmeiras, sobre o 
Banco Palmas, sobre o funcionamento da moeda de Palmas, a qual só pode ser circulada 
dentro do bairro,enfim o que modificou no bairro após a criação da moeda. A seguir relatamos 
sobre a pesquisa com survey e exemplificamos através de formulários. 

No terceiro encontro, a professora apresentou slides sobre o instrumento de avaliação, 
o qual teríamos que construir ao final do curso, o portfólio. O conteúdo dos slides eram: 
Origem, conceituação, objetivos, vantagens, limitações, realizações, componentes e critérios 
de avaliação. Após essa explanação, deu algumas orientações sobre a atividade domiciliar, a 
organização do portfólio, o esqueleto dos capítulos. Fiquei um pouco confusa com essa 
orientação, mas depois percebi que era uma angústia do grupo no geral. 
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O quarto encontro não foi presencial, momento este para a conclusão da atividade 
domiciliar. 

No quinto encontro, a professora percebeu as dúvidas da turma e deu algumas 
sugestões e orientações sobre o portfólio. Cada vez que a professora explicava, mais dúvidas 
surgiam no grupo. 

 
3.TEORIA X PRÁTICA 
 

A partir da leitura de alguns capítulos do livro Pesquisa Educacional: O prazer de 
conhecer já citado no relato, compreendi a extrema necessidade das escolas utilizarem a 
pesquisa como uma atividade capaz de despertar o prazer da curiosidade e da investigação. 
 
 
3.1. PESQUISA- UMA EXPRESSÃO DO CONHECIMENTO. 
 

A pesquisa é uma atividade científica que nos permite nos aproximar da realidade e 
assim intervir em forma de ação, vinculando portanto o pensamento à ação. É nessa 
perspectiva que a educação deve estar ciente de sua responsabilidade no âmbito da pesquisa, 
pois a atividade do ensino além de refletir sobre o que é investigado, acrescenta novas 
questões, proporcionando debates e atualizando-se com produções. 
 
3.2 EIXOS EPISTEMOLÓGICOS DA PESQUISA EDUCACIONAL. 
 

Neste capítulo, as autoras fizeram um breve mapeamento de algumas vertentes 
norteadoras da pesquisa social, que não são únicas, mas que possuem grande importância no 
campo da pesquisa. 
 
3.2.1 POSITIVISMO 
 

Foi a primeira corrente do pensamento sociológico que exerceu influência na pesquisa 
social. 

Auguste Comte foi o principal representante, o qual acreditava que o indivíduo deveria 
ser subordinado à família, a família à pátria, a pátria à humanidade, formando assim  uma 
unidade social organizada. Considerava a sociedade como um organismo que deveria estar 
dentro de uma ordem harmoniosa. 

Durkheim também se destacou como o emancipador da sociologia das ciências 
naturais, formulando regras metodológicas e defendendo que o sociólogo deveria estudar os 
fatos sociais como coisas, sendo o pesquisador neutro em sua investigação. Preocupava-se em 
curar os estados patológicos da sociedade. 

A questão da evolução humana foi fundamental para os positivistas, escolhendo o 
método comparativo para compreenderem o progresso das sociedades, avaliando o grau de 
evolução de cada uma. 

 
3.2.2 ABORDAGEM INTERPRETATIVO-IDEALISTA 

 
O trabalho do cientista é subjetivo e os acontecimentos sociais são estudados a partir 

da sua escolha, sensibilidade e percepção. O pesquisador busca o significado do objeto, mas 
não pode livrar-se de prenoções. A pesquisa deve ser neutra na busca dos fatos. 
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Weber é considerado o pai da pesquisa interpretativa e recusou algumas idéias 
positivistas. Destacou-se ao propor o método compreensivo, que situa os fatos historicamente, 
e tem por objeto de estudo a ação social e que pensando em uma forma de estudar a sociedade 
construiu como parâmetro de análise o tipo ideal, instrumento a ser aplicado à algumas 
situações com a pretensão de mensurá-las. 
 
3.2.3 FENOMENOLOGIA 
 

A atitude do pesquisador é a de encontrar-se aberto ao que se mostra, compreendendo 
e interpretando esse objeto. 

Husserl é considerado o pai da fenomenologia moderna e indica que o ser humano 
deveria visualizar o mundo enquanto protagonista. É uma proposta de pensar o cotidiano, 
onde o sujeito avança para conhecer o dado que se mostra, desvenda o objeto ultrapassando a 
descrição e alcança a interpretação e compreensão do processo, embasado na reflexão. 
 
3.2.4 MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO 
 

Defende a transformação política, econômica e social. 
Karl Marx, filósofo é o principal pensador desta corrente, focalizando a questão na 

historicidade e totalidade, dado que os diversos aspectos sociais são dinâmicos e relacionados 
entre si. Devemos ter a noção do todo e da parte, compreendendo as contradições e mediações 
que estabelecem socialmente. 
 
3.3 VERTENTES NORTEADORAS DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
 

A presença do positivismo na educação brasileira ocorreu até a década de 1970, onde 
acreditava-se na separação entre sujeito e objeto, a neutralidade científica e  regularidade 
entre os fenômenos sociais, não considerando os aspectos históricos, a compreensão e a 
interpretação como os fenomenologistas e nem estiveram preocupados com a intervenção do 
homem sobre a realidade, na busca de transformação. 

E aí, em meados da década de 70 a pesquisa e a análise qualitativa tomaram maior 
visibilidade na educação, iniciando com um debate sobre o qualitativo e o quantitativo. 

Através dessa leitura, compreendi que as metodologias e técnicas devem relacionar, 
sempre que possível, as leituras quantitativas e qualitativas, partindo da construção lógica do 
pesquisador, pois essa ampliação nos oferece maior flexibilidade na reflexão e ação. 
 
3.4 PESQUISAS E FONTES: POSSIBILIDADES DE ESCOLHA 
 

No ato da pesquisa há diversos tipos de fontes para coletar dados. 
 

3.4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

É realizada a partir de um levantamento de material com dados já analisados e 
publicados por meios escritos e eletrônicos.  

Toda investigação científica requer uma pesquisa bibliográfica, para se evitar 
repetições e recorrência de erros. 

O educador utiliza bastante essa pesquisa no cotidiano de seu trabalho. 
 

3.4.2 PESQUISA DOCUMENTAL 
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Trabalha-se com dados que não receberam tratamento analítico e nem foram 

publicados e que por isso não podem ser reelaborados de acordo com a finalidade da pesquisa 
e criatividade do pesquisador. 
 
3.4.3 PESQUISA DE CAMPO  
 

Investigações que ocorrem coleta de dados, além de pesquisa bibliográfica e 
instrumental, podendo ser: 

• Ex-post-facto: Tem por objeto um determinado fenômeno que acontece após a 
ocorrência de um fato identificado pelo pesquisador. São observadas variáveis, que se 
formam espontaneamente, sem a intervenção do pesquisador. 

• Levantamentos: É útil em estudo exploratórios e descritivos, embora proporcione uma 
grande quantidade de dados, esses nem sempre são suficientemente aprofundados. 

• Pesquisa com survey: 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 opiniões. Os dados devem ser conferidos, antes da realização 
da análise estatística e da elaboração do relatório. 

• Estudo de caso: É utilizado ao selecionar apenas um objeto de pesquisa, obtendo 
grande quantidade de informações. É uma das mais populares, por ser uma prática 
simples, que oferece a possibilidade de redução de custos, apresentando como 
limitação a impossibilidade de generalizar dados. É uma investigação muito utilizada 
nos cursos de pós-graduação. 

• Pesquisa participante: Caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do 
pesquisador com as pessoas pesquisadas. 

• Pesquisa-ação: O pesquisador participa e pressupõe uma ação planejada que deverá 
acontecer no decorrer de seu acontecimento. Há por parte dos pesquisadores o 
interesse de não apenas verificar algo, mas de transformar, necessitando de uma 
interação entre pesquisadores e pesquisados. 

• Pesquisa etnográfica: É uma investigação interpretativa e microscópica. 
• Pesquisa etnometodológica: Analisa os métodos que os indivíduos utilizam para levar 

a termo as diferentes operações que realizam em sua vida cotidiana. 
• Pesquisa com história oral, história de vida e depoimento pessoal: 

- Pesquisa com história oral: É necessário construir um projeto, realizar investigação e 
coletar informação na busca de compreender a sociedade através do olhar dos 
indivíduos que nela vivem, pretendendo captar a memória recente dos acontecimentos. 
-Pesquisa da historia de vida: O objeto de estudo exige uma reconstrução da história 
do entrevistado com acontecimentos e experiências. A entrevista é livre. 
- Depoimento pessoal: Ocorre um tipo de história de vida que se limita ao relato de 
fatos presenciados pelo sujeito, constituindo-se em uma narrativa mais focalizada. 
- Pesquisa experimental: É realizada por amostragem, pois consiste em reproduzir um 
fenômeno em um espaço onde o pesquisador , por meio de instrumentos escolhe 
variáveis que são denominadas dependentes e independentes. É mais utilizada nas 
ciências. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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A disciplina Metodologia da pesquisa em educação foi muito importante neste curso 
de pós-graduação, pois levou-me a refletir sobre minha formação colegial, como teria sido 
mais interessante e motivante se tivesse a pesquisa encutida nas práticas pedagógicas. Com 
certeza, teria despertado a curiosidade de alguns colegas de sala ou até a minha mesmo. Como 
desperdiçamos essas vivências tão significantes no processo de ensino-aprendizagem, 
trocando-as por experiências insignificantes como a reprodução, a memorização. Nunca é 
tarde para repensarmos sobre nossas práticas vivenciadas hoje em sala de aula, enquanto 
professor e aluno. 

 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
- ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Ars 
poética,1996. 
- MATOS, Kelma Socorro Lopes de e VIEIRA, Sofia Lerche. Pesquisa Educacional: O prazer 
de conhecer . 2 ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha,2002. 
-ZAMBONI,Silvio. A pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. 2 ed. Campinas,SP. 
Editora Autores Associados,2001. 
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CAPÍTULO 3:  PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
 
 
1. PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO: 
 
A disciplina Planejamento Educacional foi ministrada pelo professor Cleison Luís 

Rabelo, com carga horária de trinta horas/aula, ofertadas no período de treze de maio à vinte e 
sete de maio de dois mil e dez. Nesse período ocorreram três encontros presenciais, sendo 
estes os assuntos abordados: 
 
1° Encontro: Dinâmica A viagem / Planejamento / Aspectos pedagógicos do construtivismo 
no pós-piagetiano/ Conversa informal com o grupo. 
2° Encontro: Explicação de trabalhos e divisão de grupos. / Leitura de texto 
3° Encontro: Apresentações de grupos. 

 
2. RELATO DO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

 
 Como o grupo já conhecia o professor da disciplina, não foi necessário momentos de 
apresentações. O professor realizou uma dinâmica A viagem em que lançava perguntas e estas 
eram respondidas por escrito ( você irá fazer uma viagem , qual lugar escolheria?/ quanto 
tempo passaria lá?/ que tipo de roupa levaria?/, entre outras). Em seguida, o professor pediu 
que alguns alunos relatassem suas respostas.   
 Depois, assistimos apresentações de slides sobre assuntos relacionados ao tema 
planejamento, como: o ato de planejar; o que é um planejamento; as etapas do planejamento; 
por que planejar; para que planejar; o que é competência; diferença entre competência e 
habilidade, dentre outros . 
 Realizamos a leitura do texto “Aspectos pedagógicos” do construtivismo piagetiano e 
de Madalena Freire e conversamos informalmente sobre o mesmo. Seguidamente, nos 
explicou sobre a avaliação no decorrer da disciplina, com diário de bordo síntese de texto. 
 No segundo encontro, o professor explicou novamente sobre os trabalhos e dividiu o 
grupo em três equipes para estudar o assunto a ser apresentado na aula seguinte. A equipe que 
participei, ficou responsável por apresentar o conteúdo do texto “ As estratégias de ensino na 
ação docente”. Após a divisão, realizamos a leitura do texto, marcando o que achávamos mais 
significativo. Em seguida, discutimos sobre como iríamos fazer a explanação, ficando 
decidido que simularíamos uma plenária em que teria um representante fazendo perguntas ao 
grupo que estaria sentado à mesa. 
 No terceiro encontro ocorreram as apresentações dos grupos, divididos em três 
equipes. 
 Grupo um: tema – A aula como espaço-tempo coletivo de construções de saberes. 
 O grupo demonstrou plausivelmente sobre as práticas pedagógicas executadas na 
pedagogia tradicional e transformadora, fazendo um paralelo entre as duas concepções. 
 Na prática tradicional, os alunos são passivos e o professor é o dono do conhecimento, 
totalmente desvinculado da realidade do aluno, sendo este conhecimento inquestionável, 
reforçando dessa maneira as relações dominadoras. 
 Na prática transformadora, os alunos participam de forma ativa, interagindo com o 
professor e o grupo, promovendo nos alunos uma atitude crítica com a realidade. 
 Grupo dois: tema- Planejamento da prática docente. 
 O grupo dramatizou um momento de planejamento entre um grupo de professores, em 
que alguns professores se mostravam pessimistas e desinteressados na elaboração e aplicação 
das atividades e outros buscavam mudanças em suas práticas pedagógicas. 
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 Grupo três: tema- As estratégias de ensino na ação didática. 
 A equipe apresentou um debate como estratégia da apresentação do trabalho, 
demonstrando desse modo, as várias estratégias, tais como o estudo do texto ao texto dirigido, 
a exposição oral, o debate, seminários, de uma maneira bem favorável à obtenção do 
conhecimento. 
 O grupo encerrou sua apresentação a partir de uma vivência de sala de aula, 
demonstrando uma estratégia de ensino com a leitura do poema O sapo de sapato, despertando 
a curiosidade do grupo. Em uma caixa, foi colocado um sapo de pelúcia calçado com um 
sapato. Após a descoberta,o sapo que estava dentro da caixa, a poesia foi lida e cantada em 
estilo de rap pelo grupo. 
 

3. TEORIA  X  PRÁTICA  
 

3.1. PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO 
DE ENSINO. 

 
3.1.1 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL. 
 
O planejamento educacional é utilizado como um recurso para organizar a ação 

educativa, tendo como objetivo a contextualização do sistema educacional ao econômico, 
político, social e cultural do país. 

 
3.1.2 Planejamento Curricular 

 
 O planejamento curricular é utilizado como um recurso para organizar as relações e 
psicologias do conhecimento, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Necessita ser 
reavaliado de acordo com as mudanças ocorridas no contexto educacional. 
 

3.1.3 Planejamento de ensino 
 
O planejamento de ensino é o indicador da atividade a ser orientada do professor com 

seus alunos, em busca de propósitos definidos, podendo ter três dimensões: 
* Filosófica: que explicita os objetivos da escola. 
* Psicológica: que indica a fase de desenvolvimento do aluno. 
* Social: que expressa as características do contexto sócio, econômico e cultural do educando. 

 
3.1.4 A ABORDAGEM DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

NO CONTEXTO HISTÓRICO, EM SUA CONCEITUAÇÃO, 
OBJETIVOS E ASPECTOS FILOSÓFICOS. 
 

3.1.4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Os espartanos há mais de dois mil e quinhentos anos planejaram a educação para fins 
militares, sociais e econômicos, sendo baseado nos conhecimentos de Platão, visando o 
objetivo político de Atenas. 

Na Escócia, em meados do século XVI, John Kuose elaborou um plano para criação 
de um sistema nacional de escolas e colégios, dando uma adequabilidade dos bens espirituais 
e materiais. 
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Na Europa, nos fins do século XVIII e início de XIX, surgiram as seguintes propostas: 
plano educacional, reforma do ensino, plano de uma universidade para o governo. 

Na União Soviética em 1923, elaboraram o seu “ Primeiro Plano Qüinqüenal” com o 
objetivo de auxiliar na criação de uma nova sociedade. 

Antes da segunda guerra mundial, os sistemas educacionais eram menos complexos e 
após passaram a ser mais sofisticados em função das transformações rápidas que estavam 
acontecendo na sociedade. 

Com as transformações científicas, técnicas, etnográficas, econômicas, políticas e 
culturais gerou-se uma crise nos sistemas educacionais, repercutindo no planejamento 
obviamente, por falta de professores, salas de aulas, técnicos capacitados. 

Após esse período, efetivou-se um planejamento global, visando sua integração aos 
planos de desenvolvimento econômico e social. 

 
3.1.4.2 CONCEITUAÇÃO DE PLANEJAMENTO. 
 
A utilização do planejamento tem de ser um meio para atingir metas, devendo ser 

elaborados, executados e avaliados democraticamente. 
 
 

 O planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos 
professores, no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e 
situações, em constante interação entre professor e aluno e entre os próprios 

alunos.( PADILHA, 2001:33) 
 
 
O planejamento deve partir das necessidades que surgem através de um diagnóstico da 

situação real, e daí definir e selecionar os objetivos. 
O planejamento é um importante instrumento racional eu permite a eficácia e a 

garantia do processo educativo, sendo portanto um processo contínuo. 
 

3.1.4.3 A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DIDÁTICO 
 
3.1.4.4 O PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE. 

 
A prática educativa necessita ser organizada através do planejamento das ações 

didáticas e pedagógicas a fim de ser intencional e sistemática. O planejamento é uma ação 
reflexiva, contínua, permeada por um processo de avaliação e revisão sobre o que somos, 
fazemos e precisamos realizar para atingir os objetivos. É um ato político e ético, tendo como 
princípio: a flexibilidade, a participação, a formalização, a coerência, a objetividade e a 
ousadia. 

 
3.1.4.5 MOMENTOS DO PLANEJAMENTO 

 
Momento 1: Deve iniciar-se com o diagnóstico da realidade sobre a qual iremos intervir. 
Momento 2: Estruturação da ação, definindo os elementos do processo, os objetivos, os 
conteúdos, os procedimentos, os recursos e a avaliação da aprendizagem. 
Momento 3: Execução do plano de ação. 
Momento 4: Avaliação 
Momento 5: Replanejamento 
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 3.1.4.6 OS SUJEITOS DO PLANEJAMENTO 
 

O professor é um dos responsáveis pela organização do trabalho educativo na escola e 
sala de aula e é através do planejamento que pode intervir nesse fazer pedagógico e didático, 
concretizando-se com uma participação no Projeto Político Pedagógico(PPP). 

O planejamento institucional tem como seus representantes o diretor e a coordenação 
pedagógica, tendo como finalidade a elaboração do regimento e do projeto político 
pedagógico, juntamente com a comunidade escolar. 

Aos técnicos e especialistas à serviço do poder público, cabe a elaboração de 
programas e projetos. 

Dá para se observar a hierarquia existente na educação, desmascarando a dicotomia 
entre quem pensa e decide, e quem acata e executa. 

 
 3.1.4.7 PLANEJANDO AS SITUAÇÕES DE ENSINO. 

 
O planejamento docente envolve a reflexão sobre o processo para quê, o quê, como e 

com quem efetivamos nossas ações e práticas pedagógicas. 
 

• Objetivos: São horizontes e alicerce, fundamentos e guia da nossa prática, 
expressando valores, idéias e crenças da formação de nossos alunos, contribuindo para um 
processo de desalienação, propiciando assim práticas cidadãs , democráticas e de auto-
conhecimento. 

• Conteúdos: Os conteúdos geralmente continuam dissociados do contexto social e 
tornando-se dessa maneira insignificantes para o aluno. Devemos nos preocupar com 
organização curricular que considere a realidade dos alunos, dando oportunidade dos 
estados para o aprofundamento das questões significativas, integrando desse modo, os 
conteúdos como a garantia de um saber interdisciplinar. 

• Metodologia: Utilizar práticas significativas, produzir através da problematização, 
análise e confronto da experiência social com os conteúdos escolares, modificando assim o 
fazer pedagógico. 

• Avaliação da aprendizagem: Necessita ser abrangente, observar o aluno como um 
todo, contemplando não só a habilidade de internalizar conteúdos, mas de construção em 
suas vivências diárias. É o elemento do planejamento que se analisa o processo de ensino, o 
fazer pedagógico do professor. 

 
 3.1.4.8 AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA AÇÃO DIDÁTICA 

 
Existe uma relação entre estratégias de ensino, método e fins educativos.A decisão 

pelo tipo de estratégia a ser utilizada, revela a intenção do método acreditado pelo professor. 
Essa escolha deve considerar além dos fins educativos a adequação ao conteúdo, às 
características dos alunos, aos recursos materiais e ao tempo necessário. 

 
• Exposição oral: 

 
É uma estratégia bem utilizada em sala de aula pelo professor, sendo introduzida pelos 

jesuítas. Ao utilizar essa estratégia o professor deve considerar os objetivos, a sequência do 
conteúdo, o tempo e os recursos, a movimentação no espaço, a linguagem, o ritmo e a 
entonação da voz, para que o aluno fique atento à essa exposição. 
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• Do estudo de textos ao estudo dirigido: 
 
O estudo de texto estimula o desenvolvimento da capacidade de interpretação, 

envolvendo o aluno em uma leitura em que possa elaborar e reelaborar uma compreensão 
crítica e reflexiva, relacionando-as às suas vivências sociais. O professor necessita estimular, 
orientar e acompanhar o estudo de texto, socializando com os alunos os objetivos de sua 
realização. 

O estudo dirigido está direcionado para a ampliação do conhecimento do aluno como 
sujeito do processo de ensino-aprendizagem. 

 
• Debate: 

 
É uma estratégia que movimenta significativamente os alunos, fazendo-os perceber 

que suas idéias são valorizadas e respeitadas neste espaço de socialização de saberes, 
contribuindo para a independência intelectual do aluno. O professor e o grupo devem ter 
conhecimentos sobre o assunto a ser discutido. 

 
• Seminários: 

 
No seminário são discutidos temas e problemas a fim de oportunizar uma reflexão 

aprofundada. A preparação acontece por meios de apresentações do tema, definição dos 
objetivos, dos procedimentos e das fontes de pesquisas. Depois o aluno vai para o momento 
do estudo, devendo ser orientado pelo professor. Em seguida vem o momento da plenária com 
a explanação e discussão do tema estudado pelo grupo. 

 
• Pesquisa: 

 
A pesquisa é uma atividade fundamental para aprender, para investigar e ter e 

curiosidade, devendo estar presente dentro de nossas escolas desde a Educação infantil, pois 
contribui para o desenvolvimento da capacidade de questionar, levantar hipóteses, coletar e 
analisar informações, fundamentar idéias e elaborar propostas. 

 
 3.2 A AULA COMO ESPAÇO-TEMPO COLETIVO DE 
CONSTRUÇÃO DE SABERES. 

 
A aula deve ser encarada como um ensaio de erros e acertos, de construção e 

reconstrução dos modos de ser, do reconhecimento do professor e do aluno, como autores do 
processo humana e de produção cultural, sendo afirmada nos ideais da democracia, no 
compromisso, na confiança, na colaboração, formando sujeitos de serem capazes de decidir, 
refletir e criticar através da interação com o outro. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Essa disciplina foi bastante significativa, pois já faz parte do cotidiano das instituições 

de ensino. A partir dos textos estudados e de momentos vivenciados na disciplina, percebi que 
o planejamento tem de ir além de nossas escolas. É necessário se ter um estudo sobre a 
importância do planejamento, sobre os princípios que os orienta, identificando os níveis, 
etapas e sujeitos responsáveis por sua elaboração, pensando em uma educação 
transformadora, devendo portanto, serem enfrentados pelo coletivo da escola. 
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REFLEXÕES SOBRE O PLANEJAMENTO 

 
Queridos educadores prestem muita atenção 

Que agora vou escrever sobre uma ação da educação 
Uma ação muito importante para entrar em execução 

 
Estou falando do planejamento, um instrumento racional 

Que permite a eficácia e a garantia do processo educacional 
E vamos lá destrinchar sobre esse instrumental 

 
Existem vários tipos de planejamento: 

O educacional, que é fundamental, pois determina as diretrizes da política nacional 
O curricular, que define as ações propostas pela escola 

O de ensino, que está atrelado às dimensões filosóficas, psicológicas e sociais. 
 

E aí companheiros, observamos o quanto um depende do outro 
E que os objetivos são alcançados de acordo com a execução das ações 

E é aí que o negócio pega, pois precisamos decidir que tipo de aluno queremos formar 
 

Se queremos um aluno crítico, capaz de decidir sobre suas escolhas 
Precisamos optar por um processo educativo e criativo 
Transformando assim, a educação em uma libertação. 

 
 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
              

-Apostila utilizada pelo professor da disciplina de planejamento educacional. 
-FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Didática e docência: aprendendo a profissão-São Paulo: 
Editora Líber Livro,s/d. 
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CAPÍTULO 4: COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 
 
 

1. PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO: 
 

A disciplina Coordenação e supervisão escolar foi ministrada pela professora Maria do 
Socorro de Sousa, com carga horária de trinta horas/aula ofertadas no período de oito de abril 
à cinco de maio do ano de dois mil e dez, através de cinco encontros realizados. 
 
1° Encontro: Apresentação/ Objetivos da disciplina/ Coordenar e supervisionar/ Gestão 
democrática 
2º Encontro: Gestão educacional/ O papel da supervisão educacional/ Divisão de equipes. 
3º Encontro: Apresentações de equipes 
4º Encontro: Apresentações de equipes/ Exposição de Painel 
5º Encontro: Reflexões sobre os conhecimentos adquiridos na disciplina/ Orientação sobre o 
relatório. 
 

O objetivo da disciplina foi atingido, sendo este em desenvolver uma reflexão sobre 
conceitos, concepções e práticas de coordenação e supervisão no cotidiano escolar para 
contribuir com ações articuladas e eficazes em uma gestão coletiva na escola. 
 

2. RELATO DO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO 
 

Iniciamos o primeiro encontro com a apresentação do grupo e professora, onde cada 
participante apresentou-se e falou um pouco de suas práticas profissionais. Em 
seguida,conversamos um pouco sobre os objetivos da disciplina, metodologia e avaliação. 
Refletimos sobre o que é coordenar e supervisionar, baseando-se no livro de Heloísa Luck- 
Gestão Educacional: uma questão paradigmática(2006) e de Celso Vasconcelos- Coordenação 
do trabalho pedagógico(2002) 

Posteriormente fizemos a leitura do texto de Heloísa Luck, a fim de compreendermos 
os aspectos direcionados à superação da limitação de responsabilidades para sua expansão, 
aspectos estes que nos direciona a refletir sobre as práticas pedagógicas e funções dentro de 
um ambiente escolar. Todas as pessoas que trabalham na escola são responsáveis pelos 
sucessos e insucessos desta instituição, pois todas as funções devem atuar em conjunto e não 
de uma maneira fragmentada. Observamos também a relativa importância da passagem da 
centralização da autoridade para a descentralização, a qual se constrói a autonomia, 
segurança,responsabilidade e valorização do grupo. 

No segundo encontro retomamos a leitura de Heloísa Luck, continuando com 
discussões sobre a quebra de paradigmas para se construir um novo olhar de coordenação e 
supervisão pedagógica. Depois nos organizamos em equipes e a professora fez a divisão dos 
conteúdos para que estudassem o tema que teriam de apresentar na aula seguinte e realizar 
uma entrevista com um coordenador de qualquer nível de escolaridade, grau ou curso. 

O terceiro encontro, iniciou-se com a organização das equipes. Posteriormente 
começaram as apresentações dos temas estudados pelos grupos. Apresentaram-se três grupos 
neste dia. O grupo que participei ficou responsável por apresentar o tema Condições 
subjetivas para a ação supervisora-dimensão atitudinal. O grupo fez uma explanação os 
conhecimentos adquiridos através do estudo, ressaltando que estes momentos são 
importantíssimos para aprofundarmos nossos conhecimentos. Observamos a partir de nossos 
estudos que a função primordial do coordenador é de confiar no professor, valorizando seus 
conhecimentos e vivências. 
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Partindo desse pressuposto, o coordenador necessita analisar as causas de várias 
atitudes do professor com quem vivencia, como a criticidade (investigar porque o professor 
está agindo de tal maneira, por que tomou ou posicionou-se co uma atitude negativa, 
ajudando-o a refletir sobre suas ações, na tentativa de superação de problemas e conceitos), 
resgatando assim a valorização do saber do outro e também aprendendo a criticar suas 
práticas; a totalidade (perceber o contexto das relações desse professor dentro do grupo, da 
sociedade); historicidade ( o professor não tem poder de decisão,já vem tudo pronto de cima 
para baixo, e esse contexto vai fazendo com que o profissional se desmotive). 

Um outro aspecto discutido foi sobre uma das virtudes que o coordenador pedagógico 
deve ter é a sensibilidade, valorizando e percebendo o outro, seus conhecimentos, seu 
potencial, devendo portanto construir a confiança do professor em relação à sua atribuição. 

O quarto encontro iniciou-se com a apresentação de Áurea, coordenadora do 
município de Fortaleza, encontrando-se a mesma como ouvinte a fim de observar o grupo e 
vivenciar alguns aspectos como contribuição para suas pesquisas nessa área de conhecimento. 
Em seguida, foi realizada uma plenária em que alguns participantes do grupo tiveram um 
momento para socializarem seus conhecimentos adquiridos com as explanações das equipes 
que apresentaram-se. Cada um dos membros da plenária socializou os conhecimentos 
adquiridos, o que foi significativo, fazendo com que o grupo discutisse sobre assuntos 
apresentados na aula anterior. 

Após a plenária, outras equipes realizaram suas apresentações comentando assuntos 
abordados por um outro autor Édson Franco- Funções do coordenador de curso, a questão da 
qualidade, requisitos essenciais, os sempre direcionados para nossa área de trabalho. Nesse 
momento o grupo avaliou a função do nosso coordenador de curso, exemplificando algumas 
de suas atribuições. 

No quinto encontro contamos com a presença novamente de Áurea, em que muito 
contribuiu com algumas indagações e questionamentos sobre os assuntos estudados na 
disciplina. Refletimos sobre o que aprendemos através de um debate realizado pela professora 
sobre as funções do coordenador. 
 

3. TEORIA X PRÁTICA 
 
3.1  A CONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO DE GESTÃO 

 
  Segundo Heloísa Luck, estamos conseguindo superar o enfoque de administração e 
construindo o de gestão a partir de alguns avanços conquistados o longo de uma jornada de 
críticas e de julgamentos. Estes julgamentos estão apresentados logo abaixo, caracterizados 
pela passagem de uma condição à outra: 
 

3.1.1 DA ÓPTICA FRAGMENTADA PARA A ÓPTICA 
ORGANIZADA PELA VISÃO DE CONJUNTO 

 
ANTES:  

• Fracionamento e isolamento de partes entre si e em relação ao todo, estabelecendo 
subunidades com vida própria 

• Ação especializada sobre diferentes segmentos, desconsiderando as ações do conjunto. 
• Idealização e artificialização da realidade 

DEPOIS: 
• Estabelecimento de interdependência de partes entre si e destas com o seu conjunto 
• Ação interativa e processual sobre o conjunto 
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• Percepção da realidade como é, em sua condição real. 
 
3.1.2 DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA SUA 

EXPANSÃO 
 
ANTES:  

• Delimitação de atuação mediante definição, a priori, de tarefas, independentemente de 
processos e resultados. 

• Enfoque sobre eficiência, tarefas e funções especificadas em manuais normativos. 
• Simplificação de processos, tendo por objetivo a facilitação de ação, a economia e a 

racionalidade. 
 
DEPOIS:  

• Orientação da ação pela responsabilidade com resultados, com um olhar atento aos 
processos adequados para promovê-los. 

• Enfoque sobre eficácia, processos e resultados, orientados por princípios. 
• Reconhecimento e aceitação da complexidade de processos, tendo por objetivo irar o 

máximo proveito deles para obter melhores resultados, inclusive de aprendizagem 
sobre processos. 

 
3.1.3 PASSAGEM DA CENTRALIZAÇÃO DA AUTORIDADE PARA A 

SUA DESCENTRALIZAÇÃO 
 
ANTES: 

• Construção de mecanismos externos de controle de gestão. 
• Tomada de decisão distante do âmbito de ação. 
• Competências técnicas localizadas de forma especializada em âmbito central. 

 
DEPOIS: 

• Construção de mecanismos de autonomia de gestão, pela unidade de atuação. 
• Tomada de decisão próxima do ambiente de ação. 
• Competências técnico-políticas construídas e disseminadas por todo sistema. 

          
3.1.4 DA AÇÃO EPISÓDICA POR EVENTOS PARA O PROCESSO 

DINÂMICO, CONTÍNUO E GLOBAL 
  
ANTES: 

• Orientações de ações por visão exclusivamente de curto prazo. 
• Ação motivada e impulsionada por circunstâncias e pressões do momento. 
• Ações isoladas, localizadas e fechadas em si. 
• Enfoque sobre objetivos operacionais, considerados como uma sequência de ações de 

caráter cumulativo. 
 
DEPOIS: 

• Orientação de ações por visão de curto, médio e longos prazos. 
• Ação motivada e impulsionada por visão de futuro. 
• Ações interligadas, associadas entre si e reforçando-se reciprocamente. 
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• Ação orientada por objetivos formadores, e expressos por objetivos operacionais, 
considerados como um conjunto interativo cujo significado emana dos objetivos 
formadores. 

 
3.1.5 MUDANÇA DA HIERARQUIZAÇÃO E BUROCRATIZAÇÃO 

PARA A COORDENAÇÃO E HORIZONTALIZAÇÃO. 
 
ANTES:  

• Relacionamento impessoal. 
• Hierarquia verticalizada/ subordinação. 
• Ênfase na uniformidade das partes na formação do todo. 
• Univocidade, na determinação de rumos. 
• Departamentalização de responsabilidades, pela divisão e especialização de tarefas. 
• Preocupação com a formalidade-formalismo. 
• Pessoas à serviço das organizações. 
• Foco no cumprimento de normas e regulamentos. 
• Unidade de trabalho: a função a ser executada. 

 
DEPOIS: 

• Relacionamento interpessoal 
• Horizontalização do relacionamento-coordenação. 
• Ênfase na diversidade das partes, para formar a unidade do todo. 
• Diversidade de vozes, na determinação de rumos. 
• Responsabilidades compartilhadas em comum por todos os setores e profissionais. 
• Preocupação com processos e resultados. 
• Organizações à serviço das pessoas. 
• Foco no desenvolvimento, na aprendizagem e construção da organização. 
• Unidade de trabalho: o resultado a ser alcançado. 

 
3.1.6 PASSAGEM DA AÇÃO INDIVIDUAL PARA A COLETIVA. 
 
ANTES: 

• Orientação por foco de interesses individuais e corporativos. 
• Consideração à autonomia como direito e condição dada. 
• Reforço à competência técnica individual. 

 
DEPOIS: 

• Orientação por consciência de responsabilidade coletiva e social, com ideário e 
objetivos educacionais. 

• Autonomia percebida como conquista e fato circunstancial 
• Reforço à competência social. 

 
3.2 O PAPEL DA SUPERVISÃO EDUCACIONAL/ COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 
 

Segundo Celso Vasconcelos nosso modelo de supervisão é baseado no modelo dos 
Estados Unidos, com a influência dos jesuítas e sua Ratio Studiorum, como “ inspeção 
escolar”, trazendo para o interior da escola a divisão do trabalho, a divisão dos que pensam, 
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decidem e mandam e os que executam. Por conseqüência dessa origem profissional ligada ao 
poder e ao controle autoritário, há a necessidade de uma outra postura em conquistar a 
confiança dos educadores e aí surge o coordenador pedagógico. 

A coordenação pedagógica é a articuladora do projeto político pedagógico(PPP) da 
instituição, organizando a reflexão, a participação e os meios para atingir os fins, podendo a 
escola cumprir seu papel na aprendizagem e desenvolvimento do aluno de forma plena, 
combatendo tudo o que desumaniza a escola como a reprodução da ideologia dominante, o 
autoritarismo, a evasão, a exclusão, a discriminação etc.  

A atuação da coordenação pedagógica se dá no campo da mediação, devendo o 
coordenador estabelecer uma dinâmica de interação que desenvolva o avanço, como: acolher 
o professor, reconhecendo as necessidades e dificuldades, fazer a criticidade dos 
acontecimentos, ajudando o professor à perceber as suas contradições, favorecer caminhos 
alternativos, materiais, etc., exercendo a posição de questionador, desequilibrador e 
provocador. 

O supervisor deve colaborar com a definição e explicitação do projeto político 
pedagógico ( PPP) da escola, considerando alguns pontos fundamentais para os educadores. 
Seu foco de atenção deve ser individual e coletivo, devendo contribuir para o aperfeiçoamento 
profissional de cada educador.  

Para que o papel do coordenador  possa se efetivar na instituição é importante que 
inicie sua atividade de produção na prática pedagógica, sendo necessárias algumas condições 
subjetivas e objetivas para essas ações se realizarem, estando estas relacionadas: 
 
3.2.1 CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA A AÇÃO: 
 

A coordenação pedagógica deve ser capacitada em três dimensões básicas da formação 
humana. 
 
3.2.1.1 DIMENSÃO ATITUDINAL 
 

A dimensão atitudinal é uma das dimensões mais difíceis de serem trabalhadas, por 
envolver valores, interesses, sentimentos, ego, entre outros. 

A coordenação necessita confiar na capacidade do professor e livrar-se de 
preconceitos, acreditando de que ele pode mudar sua visão e postura em relação à sua prática 
pedagógica exercida em sala de aula, mas para poder conquistar esse professor , o 
coordenador precisa acolher com empatia e não desistir dele, tal qual o professor faz com o 
aluno. 
 
A) Categorias de análise: 

• Criticidade: Através da análise crítica, podemos identificar as contradições e trabalhá-
as na busca da superação, sendo capaz de resgatar os aspectos e valorizar o saber do 
outro. 

• Totalidade: Perceber as múltiplas relações com as partes envolvidas, observando as 
várias dimensões do problema para se poder realizar a intervenção adequada. 

• Historicidade: Devemos nos localizar no movimento da história, reconhecendo as 
mudanças em várias realidades, as quais foram implantadas autoritariamente, 
desqualificando o profissional. 
È necessário uma atitude de análise, de investigação, de compromisso com a 

transformação e quando todos os elementos são observados nestes processos de mudança, 
passamos a nos ter um outro olhar sobre nós e sobre os outros. 
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B) Sensibilidade e confiança:  

Uma das grandes qualidades para essa função é a sensibilidade,  capacidade de 
perceber o outro, reconhecer seu potencial, seus valores, tendo sempre o cuidado de não 
generalizar, pois as generalizações apagam as diferenças, chegando a ser injustas. A 
sensibilidade transmite confiança ao trabalho de formação, principalmente quando 
consideramos a necessidade de desconstruir conceitos, hábitos e atitudes já existentes. 
 
3.2.1.2. DIMENSÃO PROCEDIMENTAL 
 
É um outro campo de formação que a coordenação pedagógica deve preocupar-se, que é o 
saber-fazer. 
 

A) Categorias de intervenção: 
 
• Práxis: Sabemos que o que modifica a realidade é a prática, é preciso transformar 

idéias em ações, para se transformar a própria consciência, através de reflexões 
críticas assumindo uma nova postura. 

• Método: para construir a práxis e atingir seus objetivos  a coordenação tem de se 
estruturar, analisando situações reais e existentes, pois se passar superficialmente pela 
realidade os objetivos e o plano de ação podem comprometer a transformação da ação. 

• Continuidade-Ruptura: O coordenador deve partir de onde o sujeito/grupo está e não 
de onde considerava que deveria estar, possibilitando dessa maneira um salto 
qualitativo. 

• Diálogo problematizador: A coordenação pode ser uma interlocução que favorece o 
professor pelo fato de se colocar em atitude de escuta, de diálogo, fazendo com que o 
professor sintetize seus conhecimentos e de dar referenciais para o processo de ensino-
aprendizagem. 

• Significação: A coordenação tem a perspectiva de ajudar o professor a construir um 
sentido para seu trabalho, resgatando assim, o valor e o sentido do ensino como espaço 
de transformação. 

 
B) Categorias de sustentação:  
 
• Ética: O sujeito deve assumir responsabilidades pelos seus atos. 
• Visão de processo: Precisa ter uma visão e uma prática de processo, observando a 

necessidade da mudança, com os pés no chão. 
• Avaliação: É um fator de revitalização pessoal e institucional, quando nos ajuda a 

perceber nossos erros e acertos. É preciso ter uma nova relação com o erro e entendê-
lo como parte da construção do novo saber. 

• Participação: O coordenador deve procurar construir  proposta pedagógica de forma 
participativa, a fim de diminuir as resistências à mudança. 

 
C) Estratégias complementares de trabalho: 

 
  A coordenação deve buscar estratégias para interagir com os professores, tais como: 
 

• Conversas informais 
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• Procurar informações sobre experiências que estão dando certo na escola e colocar o 
professor em contato com estas práticas. 

• Ter visão estratégica, observando os professores interessados,tentando estimulá-los 
cada vez mais. 

• Realizar acompanhamento de aula. 
• Superar a exigência das atividades de avaliação ter de passar pela coordenação antes 

de serem aplicadas. 
• Reduzir o burocrático. 

 
3.2.1.3 DIMENSÃO CONCEITUAL 
 

A coordenação deve buscar clareza conceitual, argumentar, colaborando com a 
construção de um método do conhecimento, criando condições para que o professor descubra 
a melhor forma de fazer com que seu aluno compreenda os conhecimentos socializados, a 
aprendizagem. 
 

A) Construção-desconstrução: No processo de formação do professor, o desafio do 
coordenador está em construir e/ou desconstruir outro já instalados através da 
superação do formalismo, em um clima de respeito e liberdade. 

B) Saberes disciplinares: O coordenador não precisa compreender em profundidade todas 
as áreas do conhecimento, e sim deve ter uma formação em termos de uma concepção 
de educação e de seus fundamentos epistemológicos e pedagógicos, lhe dando uma 
visão de totalidade da prática educativa. 

 
3.2.1.4 CONDIÇÕES OBJETIVAS PARA A AÇÃO: 
 

• Comprometimento com a busca de melhores condições de trabalho na escola. 
• Conquista do espaço de trabalho coletivo na escola. 
• Realizar acompanhamento individual. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Com essa disciplina obtive conhecimentos significativos para a minha aprendizagem. 
Logo nos primeiros encontros, já comecei a refletir sobre minhas práticas pedagógicas 
utilizadas em sala de aula e a de meus colegas professores. E aí comecei a amadurecer  
algumas idéias sobre o como fazer, sobre a importância de se ter na escola um coordenador 
que assuma seu papel e que pense na melhor maneira de colaborar com o professor, 
respeitando seus saberes, experiências, valores de cada profissional. 
 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
- FRANCO, E. Funções do coordenador do curso: com construir o coordenador ideal. 
Brasília: ABMS,2002. 
- ____ Gestão educacional: uma questão paradigmática.Petrópolis, RJ: Vozes,2006. Série: 
Cadernos de Gestão. 
- VASCONCELOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-
pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad,2002. 
 
     



 30 

CAPÍTULO 5 : AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

1. PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO: 
 

A disciplina Avaliação institucional foi ministrada pela professora Renata Romero 
Castelo com carga horária de trinta horas/aula, ofertada no período de vinte e cinco de 
fevereiro à vinte e cinco de março do ano de dois mil e dez realizados em cinco encontros 
presenciais: 

 
1º Encontro: Apresentação da professora /Avaliação institucional 
2º Encontro: Relação intrínseca : Gestão democrática / Projeto político pedagógico/ 

Avaliação institucional/ Slides sobre o ENEM. 
3º Encontro: Conceituação e definições (MEC/ SINAES/ ENEM/PDI)/ Divisão de equipes. 
4º Encontro: Apresentação das equipes/Trabalhos de pesquisas realizadas em campo 
5º Encontro: Entrega de trabalhos/ Slides. 

 
O objetivo da disciplina era de mostrar para o aluno a importância da avaliação 

institucional e o que as IES precisam para terem uma boa avaliação, conhecendo o aluno 
desse modo, a história da avaliação pelo MEC e os critérios estabelecidos para as IES.    

 
2. RELATO DO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 
 

No primeiro encontro ocorreu a apresentação da professora ao grupo, bem como da 
disciplina , fundamentando a importância da avaliação institucional dentro dos espaços 
escolares. 

Em seguida, realizamos a leitura do texto “ Avaliação institucional: avanços na 
melhoria da qualidade do ensino”. Após a leitura, conversamos sobre a relevância dessa 
avaliação nas instituições, a fim de podermos enxergar e refletir sobre nossas práticas 
pedagógicas, educacionais, relações pessoais e daí podermos assumir outras posturas que nos 
levem à uma concretização de nossos objetivos. A professora apresentou slides sobre o SAEB 
( Sistema de avaliação da educação básica), o qual tem por objetivo conhecer a realidade da 
escola pública brasileira a partir de exames de proficiência em matemática e língua 
portuguesa. 

No segundo encontro, a professora apresentou slides sobre o ENEM ( Exame nacional 
do ensino médio) e realizou a leitura do texto “Relação intrínseca: Gestão democrática, 
Projeto político pedagógico (PPP) e avaliação institucional”, diferenciando também 
Universidade, Centro Universitário e Faculdade. 

No terceiro encontro foi realizada uma divisão de grupos, ficando cada equipe com 
uma conceituação e definição .A equipe que participei ficou responsável pela explanação dos 
SINAES ( Sistema nacional de avaliação no ensino superior). Além desse trabalho foi 
solicitado pela professora uma pesquisa de campo na escola, em que teríamos que elaborar um 
modelo de auto-avaliação e um relatório da instituição. 

No quarto encontro ocorreram as apresentações dos grupos. Infelizmente a equipe que 
participei não apresentou, pois a data marcada pela professora foi confundida pelo grupo.                             
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QUESTIONÁRIO (AUTO - AVALIAÇÃO) 
 
 

1. O diretor aumenta a freqüência e a qualidade dos contatos informais entre os membros 
da equipe escolar quando necessário? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
2. A escola promove eventos de interesse da comunidade? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
3. A comunicação da escola com os pais e a comunidade é freqüente? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
4. O diretor promove reuniões freqüentes com o corpo docente, com pauta antecipada? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
5. O professor planeja, no começo do ano como trabalha sua disciplina durante o ano 

letivo, informando aos alunos sobre seu plano de trabalho? 
 

◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 
 

6. A escola dispõe de instrumentos que permitem acompanhar o desempenho de 
professores e alunos? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 
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7. Os professores tem claro os objetivos de aprendizagem que devem ser alcançados por 
todos os alunos? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
8. São aplicados diferentes instrumentais de avaliação e proporcionados várias situações 

de aprendizagem para possibilitar o desenvolvimento das capacidades dos alunos, 
integrar os conteúdos curriculares, contrastar os dados e observar a transferência de 
aprendizados de conteúdos diferentes? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
9. A escola utiliza padrões de desempenho para avaliar aprendizagem dos alunos, com 

base nos parâmetros curriculares? 
 

◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
10. A equipe escolar utiliza essas informações para fazer revisões da forma como o 

currículo está organizado, articulado e trabalho na escola? 
 

◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
11. As atividades e processos desenvolvidos na escola são documentados? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 
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12. O prédio e o pátio escolar são bem conservados e tem aparência atrativa? 
 

◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
13. A escola possui um espaço disponível para atividades de leitura e pesquisa? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
14. Os alunos tem consciência de sua participação na conservação do patrimônio escolar? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 

 
15. A escola promove uma avaliação contínua quanto à aprendizagem dos alunos? 

 
◌ Sempre ou muito bom 
◌ Na maioria das vezes 
◌ As vezes ou regular 
◌ Nunca ou muito fraco 
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RELATÓRIO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
 

A Escola Cmes Professor João Hippólyto de Azevedo e Sá pertence à rede municipal 
de Fortaleza e está localizada na Rua Três, número oitenta e oito, Residencial Napoleão 
Viana, no bairro Dias Macedo. Fisicamente, a escola é de grande porte, possuindo várias 
dependências, tais como: uma cozinha, uma despensa, uma sala de diretoria, uma quadra 
coberta, um refeitório, treze salas de aulas, uma sala de coordenação pedagógica, uma sala de 
orientação educacional, uma biblioteca, uma sala de informática, uma sala de professores, 
uma sala para TV e vídeo, quatro banheiros para alunos, dois banheiros para professores e 
funcionários, uma secretaria e dois pátios, sendo estes ambientes limpos e conservados pela 
comunidade escolar. 

Os níveis de modalidade de ensino oferecidos são: Educação infantil, ensino 
fundamental do primeiro ao oitavo ano e educação de jovens e adultos. 

A direção sempre está presente na escola, participando da rotina, liderando o 
estabelecimento e implementando as diretrizes entre os membros da equipe escolar, deixando 
a desejar o envolvimento dos pais nas decisões relativas à melhoria da escola e em seu 
envolvimento organizado pela comunidade, sua relação com os professores e funcionários é 
satisfatória, demonstrando confiança em suas responsabilidades. 

Quanto ao ensino-aprendizagem, a equipe pedagógica observa continuamente o 
progresso e as dificuldades dos alunos em cada disciplina, conteúdo. Os professores dispõem 
de materiais pedagógicos e didáticos que permitem realizar atividades diversificadas dentro 
do ambiente escolar, necessitando porém, de tempo para a equipe pedagógica reunir-se para 
avaliar suas práticas e revisar o currículo. 

Quanto à gestão de processos, a direção controla de forma apropriada as funções de 
cada funcionário e professor da escola, bem como a freqüência e pontualidade de todos. 

 
3.TEORIA X PRÁTICA 

 
3.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL : AVANÇOS NA MELHORIA 

DA QUALIDADE DO ENSINO. 
 

A avaliação institucional está adentrando nas escolas como um  processo necessário 
para uma condição na melhoria do ensino, sendo uma exigência da sociedade democrática, 
mais encontrando e enfrentando resistências. 

É necessário se desenvolver estudos sobre a avaliação institucional na educação básica 
para podermos discutir sobre nossas práticas e aperfeiçoamentos nos espaços educativos, pois 
ela nos fornece dados primordiais para a construção e efetivação do Projeto político 
pedagógico (PPP).  

Em uma proposta de gestão democrática a construção do processo de avaliação é 
efetivado com a participação da comunidade escolar. 
 

3.2 RELAÇÃO INTRÍNSECA: GESTÃO DEMOCRÁTICA, 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) E AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL. 
 

A democratização da gestão na escola possibilita o crescimento e a melhoria das 
pessoas inseridas no contexto educacional. Ainda existem muitos desafios para se efetivar 
esse tipo de gestão nas escolas, sendo um deles a percepção burocrática da gestão escolar. 
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O projeto político pedagógico (PPP) é um documento que necessita de estratégias que 
organizem o espaço escolar com missões, objetivos, metas, metodologias, currículo e 
avaliação, tornando-se um aliado forte para a construção da gestão democrática, direcionando 
de maneira participativa e democrática os caminhos a serem trabalhados pela escola. 

No entanto, é necessário que esse Projeto político pedagógico (PPP) seja articulado, 
direcionado e executado com responsabilidade, consciência, fundamentação e participação de 
todos. 

Segundo Eyng (2002, p. 07) o PPP é projeto porque faz uma projeção da 
intencionalidade educativa para futura operacionalização; político porque é coletivo, político 
porque é consciente, político porque define uma posição do grupo,político porque expressa 
um conhecimento próprio, contextualizado e compartilhado. Político, porque supõe uma 
proposta coletiva, consciente, fundamentada e contextualizada para a formação do cidadão. 
Pedagógico porque define a intencionalidade formativa, porque expressa uma proposta de 
intervenção formativa, refletida e fundamentada. 

A avaliação institucional deve servir como um subsídio utilizado pela gestão 
democrática para direcionar as práticas educativas da escola. 

Uma proposta de avaliação institucional deveria estar envolvendo instrumentos de 
coleta como o SAEB, a prova Brasil, o censo escolar, entre outro no âmbito educacional, 
inclusive a auto-avaliação, abrangendo assim de maneira mais qualitativa os contextos e 
realidades escolares. 
 

3.3 SINAES ( Sistema nacional de avaliação da educação superior) 
 

• Sistema: 
1. Integra os diversos instrumentos /momentos/espaços com base em uma concepção 

global. 
2. Articula avaliação e regulação. 
3. Propicia a coerência da concepção geral da avaliação com os objetivo e a política de 

educação superior. 
 

• Nacional: 
1. Envolve todas as IES do país. 
2. Valoriza o regime de colaboração entre sistema federal e sistemas estaduais. 
3. Combina aspectos gerais com o respeito à identidade e diversidade. 

 
• Avaliação 
1. É uma atividade complexa que envolve: múltiplos instrumentos, diferentes 

movimentos e diferentes agentes. 
2. É um processo sistemático de identificação de mérito e valor. 

 
• Educação superior 
1. É mais amplo que ensino. 
2. Transcende o desempenho e o rendimento, buscando os significados mais amplos da 

formação. 
3. Põe em questão a responsabilidade social das IES. 
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3.3.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 
• Responsabilidade social 
• Reconhecimento da diversidade do sistema 
• Respeito à identidade institucional 
• Globalidade 
• Continuidade 
• Compromisso formativo 
• Publicidade 

 
3.3.2 CARACTERÍSTICAS: 

 
• Participação 
• Integração 
• Rigor 
• Institucionalidade 

 
3.3.3 PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DO SINAES: 

 
• Auto-avaliação orientada 
• Avaliação da instituição 
• Avaliação dos cursos de graduação 
• Enade 

 
3.3.4 INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO: 
 
• Censo da educação superior 
• Cadastro das instituições e cursos. 
• Sistemas de registro da Capes, Setec e outros. 
• Questionário aos aluno e coordenadores. 
• PDI 
 
3.3.5 ETAPAS DO SINAES: 

 
1. CONAES orienta a auto-avaliação 
2. CPAs fazem auto-avaliação e submetem relatórios 
3. INEP envia comissões para avaliação in loco 
4. Relatórios das comissões serão enviados à CONAES para receber parecer conclusivo. 
5. Parecer conclusivo encaminhado à SESU e à SETEC para fins de regulação. 
6. A avaliação deve ser conduzida por pessoas que possuam: competência em 

metodologia de pesquisa ou técnicas de análise de dados; compreensão do contexto 
social e do objeto da avaliação; habilidade para desenvolver boas relações humanas 
com indivíduos ou grupos envolvidos com a avaliação; integridade pessoal; 
objetividade; uma estrutura conceitual capaz de integrar as habilidades anteriores. 
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3.3.6 OBJETIVOS DO SINAES: 
 

O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social, e especialmente a promoção do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais das Instituições de Educação Superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito às 
diferenças e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Essa disciplina deixou muito à desejar em minhas expectativas, pois imaginava que 
iria abordar conhecimentos sobre os tipos de avaliações, como se analisam os resultados 
executados na escola pública, sobre os índices de aprendizagens. 

Compreendi o quanto é necessário a compreensão da importância da avaliação 
institucional na escola para o crescimento da comunidade escolar e daí comecei a observar a 
instituição em que trabalho com um novo olhar. 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
- Apostila oferecida na disciplina de Avaliação institucional. 
-BALZAN, Newton C. e Sobrinho, José D. Avaliação institucional, Ed. Cortez,2000. 
- Feltran, Regina Célia Santis ET AL (org.) Avaliação na educação superior. Ed.papirus,2002. 
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CAPÍTULO 6: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
1. PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO: 

 
A disciplina políticas públicas e gestão democrática foi ministrada pela professora 

Alexandra Souza Costa Lima com carga horária de trinta horas/aula, no período de vinte e um 
de outubro à dezesseis de novembro do ano de dois mil e nove, com quatro encontros 
presenciais. 
 
1° Encontro: Apresentação/Slides 
2° Encontro: Gestão escolar e sua dimensão participativa 
3° Encontro: Vídeo sobre gestão da escola ( parte 1)/ Atividade em grupo 
4° Encontro: Slides 
 
Objetivos da disciplina: 

• Fornecer noções básicas sobre o desenvolvimento das políticas públicas nacionais no 
setor educacional. 

• Refletir sobre a importância da educação como fator  de transformação pessoal e 
social. 

• Estimular ao aluno uma postura crítica referente às práticas de gestão. 
• Proporcionar abertura a novas contribuições à complexidade da realidade educacional.        
• Incentivar a participação do aluno nos processos decisórios a gestão escolar. 
• Compreender o processo de descentralização administrativo, financeiro e pedagógico 

por que passa a escola pública. 
 
2. RELATO DO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 
 

No primeiro encontro ocorreu a apresentação da professora e comentários sobre a 
disciplina que iria trabalhar. Em seguida, a professora apresentou uns slides sobre o tema 
gestão democrática e debateu com o grupo sobre o conteúdo, solicitando duas atividades 
domiciliares individuais: Identificar os principais aspectos do texto “ O que é política 
educacional” e fazer a leitura do texto “ Educação básica: Articulando o passado e o 
presente”.  

O segundo encontro , foi realizado com a presença do professor Cleison Rabelo em 
substituição da professora responsável pela disciplina. O professor apresentou seu livro Gesto 
escolar participativa e conversou com o grupo sobre o tema. Em seguida, direcionou 
atividades a serem desenvolvidas e entregues como atividades avaliativas sugeridas pela 
mediadora da disciplina, dentre eles: resumo do texto “ O que é política educacional” e do 
capítulo 1 do livro Gestão escolar participativa do autor Cleison Luís Rabelo (2009). 
  No terceiro encontro, assistimos o vídeo Gestão da escola ( parte 1) com apresentação de um 
debate. A seguir, o grupo realizou algumas reflexões sobre o assunto do vídeo e fizemos 
posteriormente uma atividade em grupo. 
 
3. TEORIA X PRÁTICA 
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3.1. O QUE É POLÍTICA EDUCACIONAL. 
 

Segundo Célia Martins a política educacional é um processo que se revela em cada 
época histórica, em cada contexto, em cada momento da organização dos seres humanos. Ela 
trata da educação, não se esgotando em programas de governo, mas estando presente e 
atuando na subjetividade humana. 

A política educacional apesar de não estar em todos os lugares onde está a educação, 
também não está apenas no sistema escolar padronizado. 

Toda política educacional é estabelecida e definida por meio de um exercício prático 
de poder. 

Atualmente existem dois tipos (versões) de política educacional correspondente ás 
práxis políticas, aristotélica e platônica. Na linha platônica, há a política educacional 
tecnocrática e na vertente aristotélica, há a política educacional municipalizante. 

A política educacional na vertente platônica é elaborada pelos representantes do 
Estado (representantes da tecnocracia), tendo um perfil antidemocrático. A legislação é 
utilizada como um instrumento de política educacional, funcionando para bloquear o 
surgimento de novas idéias e experiências, reforçando dessa maneira a burocracia, sendo os 
profissionais da educação induzidos à uma submissão política, incentivando com esse 
direcionamento o surgimento de professores sem conhecimento das finalidades da educação e 
de seu poder político e transformador. 

Uma outra alternativa é a política municipalizante, que se coloca à uma solução às 
características estruturais que se sustentam  política educacional, implicando um poder maior 
em favor dos locais onde se estabelece a autonomia do complexo escolar, assegurando 
recursos públicos desvinculados de posição político-partidárias, pressupondo participação, 
controle e comprometimento por parte da comunidade com a educação, sendo portanto, uma 
política baseada na democracia, em que a comunidade elege diretores, participa da 
administração colegiada e tem poder decisório no currículo escolar. 

A política educacional municipalizante é defendida por muitos setores sociais e até por 
representantes do Estado. Mas, em muitos casos, as intenções dessa defesa mais ocultam a 
pouca vontade do estado de assegurar recursos públicos para o ensino básico do que 
propriamente traduzem interesses verdadeiros relativos à melhoria da qualidade o ensino por 
meio da participação.                                
 
3.2. GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO 
 

A semente da luta por uma educação democrática foi lançada nos anos 20 por alguns 
educadores que inspiraram o movimento dos Pioneiros da Educação Nova. Essa semente foi 
semeada no movimento dos educadores, garantindo na Constituição Federal Brasileira de 
1988, a afirmação do princípio da “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” ( 
Art. 206, inciso VI). 

A Lei de Diretrizes e bases (LDB) e o Plano Nacional de Educação (PNE) estabelecem 
novos fundamentos e estratégias para a organização e a gestão dos sistemas de ensino e para 
as práticas educativas. Como estratégia de gestão democrática, são instituídos os conselhos de 
educação nos sistemas de ensino e na gestão das escolas, os conselhos escolares, sempre com 
a participação da comunidade. 
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3.2.1. GESTÃO ESCOLAR E SUA DIMENSÃO PARTICIPATIVA.  
 

Segundo Cleison Rabelo o termo gestão escolar é uma nova nomenclatura que 
substitui o termo direção escolar; tendo portanto seus motivos, pois direção escolar nos 
lembra autoritarismo, centralização de poder, idéias burocráticas. Já, gestão escolar nos dá a 
idéia de participação, democracia, harmonia, descentralização de poder, qualidade e 
coletividade. 

É exatamente esse o papel da gestão escolar, conduzir o processo educativo com a 
participação de todos que compõem a escola ( pais, alunos, funcionários e professores) de 
maneira coletiva, sabendo escutar a opinião e sugestão de todos de uma maneira democrática, 
procurando construir nesse ambiente um local de respeito e harmonia, propiciando ao 
educando a possibilidade de através de seus conhecimentos valorizados previamente, adentrar 
no mundo cultural e científico, quebrando e rompendo paradigmas existentes em seu meio, 
com atividades reflexivas que estimulem o senso crítico e com a formação e construção da 
cidadania. 

A função social da escola é baseada nesses pressupostos citados acima, em elaborar no 
aluno esse conhecimento sistematizado de acordo com a realidade e vivências de cada um, 
tentando com isso, diminuir o índice de exclusão social desses alunos, através do resgate da 
auto-estima com o objetivo de envolvê-los e incluí-los cada vez mais no mundo social. 

Sabendo-se que essa proposta de gestão democrática da educação é um dos princípios 
da Constituição Federal e de que está regulamentada pela LDB, afirmando a construção da 
autonomia da instituição escolar, devendo a comunidade escolar assumir o compromisso com 
a formação da identidade para a escola e sua função social. 

As instituições escolares necessitam refletir e reavaliar as práticas utilizadas em seu 
âmbito. Será que são atitudes que colaboram para a construção de uma gestão democrática ou 
para uma gestão autoritária? 
 
3.2.2. O PAPEL EMANCIPATÓRIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA 
NOVA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO. 
 

Para se construir uma democracia na escola através da gestão democrática, cujos 
fundamentos são a autonomia, a participação e a emancipação, é necessário uma mudança de 
paradigma. O principal problema a ser solucionado para a construção desse novo paradigma, é 
o da superação da verticalidade das relações que geram posturas de dominação desiguais e 
autoritárias, refletindo assim em todos os processos relacionais da escola. Esse novo 
paradigma precisa romper com esses princípios positivistas, refletindo suas bases em um 
modelo de gestão participativa, resgatando a qualidade do ensino e formando cidadãos. 

A autonomia e a participação são elementos essenciais para a prática da ação 
democrática na gestão escolar, sendo que a ausência se alguns destes elementos, poderia por 
em risco a visão emancipatória. 
   
3.2.3. ELEIÇÕES NA ESCOLA, COLEGIADOS E O PAPEL DO 
DIRETOR: UMA RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA. 
 

Na década de oitenta, as bandeiras de lutas dos movimentos sociais começavam a 
ocupar o espaço escolar. A campanha das Diretas Já provocou grandes discussões em relação 
à questão da indicação dos dirigentes escolares, uma mobilização centrada nas eleições diretas 
para diretores de escola. 
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A indicação de diretores por fatores políticos ainda é muito utilizada em nossas 
escolas. 

A implantação do processo de eleições diretas para diretores, como superador do 
processo de indicação é o procedimento no mínimo, adequado quando o que se propõe é a 
gestão democrática da escola, necessitando de outras mudanças na estrutura de poder da 
escola, além da eleição. 

A construção da gestão compartilhada não diminui a importância do diretor enquanto 
liderança e condutor das práticas educativas, apenas redireciona o foco da gestão para outra 
forma de ação, determinada por decisões descentralizadas e dialógicas. 
 
3.2.4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE PRÁTICAS DE AUTONOMIA 
EM GESTÃO ESCOLAR. 
 

• Comprometimento: Corresponde a uma atitude de sentir-se responsável pela educação. 
• Competência: Circunstância associada à profissionalização. 
• Liderança: Estilo de atuação pelo qual se toma a iniciativa de contribuir para o bem 

estar geral. 
• Mobilização coletiva: Ação compartilhada e coletiva. 
• Transparência: Abertura e divulgação das ações para que se expressem numa 

transparência de atitudes e significados. 
• Visão estratégica: Visão de futuro e abrangente da realidade. 
• Visão pró-ativa: Orientação positiva da capacidade própria de enfrentar desafios, 

assumir responsabilidades e enfrentá-las. 
• Iniciativa: Quem não toma iniciativa, transfere responsabilidades e deixa de exercer o 

espírito de autonomia. 
• Criatividade: Implica olhar com olhar diferente e novo a realidade e buscar nela novas 

alternativas de trabalho. 
 
3.2.5. ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DA 
GESTÃO ESCOLAR. 
 

• Organização de mecanismos de gestão colegiada : É necessário criar e fazer funcionar 
continuamente mecanismos de gestão colegiada, como conselhos escolares, grêmios, 
etc. 

• Formação de parcerias: Como a autonomia se constrói a partir da participação e 
contribuição pela comunidade e pais para a qualidade do ensino, é necessário 
estabelecer com eles a parceria para essa contribuição. 

• Desenvolvimento de espírito comunitário e de equipe: Demanda muita atenção pelos 
gestores, sendo necessário se atentar não apenas para os resultados a serem atingidos, 
mais pelos processos sociais que são realizados. 

• Desenvolvimento de competências de autogestão: Os gestores necessitam promover o 
desenvolvimento entre os profissionais da escola com conhecimentos, habilidades e 
atitudes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

A disciplina políticas públicas e gestão democrática, é de fundamental importância 
para o curso. Um gestor de uma instituição pública necessita ter conhecimentos sobre as 
políticas públicas educacionais, pois o mesmo terá que gerenciar recursos advindos dessas 
políticas. Achei que esse assunto deveria ter sido mais discutido nessa disciplina, pois era a 
única que abordava esse assunto. Abordou também outros aspectos direcionados à gestão 
democrática, assunto este estudado em outras disciplinas do curso. Enfim, foi 
significativa,pois levou-me a refletir sobre alguns aspectos que não considerava relevante na 
instituição escolar. 
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CAPÍTULO 7: GESTÃO DE RECURSOS PATRIMONIAIS NA 
ESCOLA. 
 
 

1. PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO: 
 

A disciplina gestão de recursos patrimoniais na escola foi ministrada pela professora 
Fátima Tavares, com carga horária de trinta horas/aula no período de dez de junho à um de 
julho do ano de dois mil e dez. Foram realizados quatro encontros: 
 
1° Encontro: Abertura da disciplina com as boas-vindas/ Apresentação da Ementa/ Vídeo/ 
Slides/ Divisão de grupos. 
2° Encontro: Estudo em grupo. 
3° Encontro: Vídeo/ Slides/ Socialização de estudos 
4° Encontro: Socialização dos conteúdos/ Avaliar para aperfeiçoar/ Slides/ Encerramento. 
 

2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 
 

No primeiro momento, a professora apresentou-se ao grupo, expondo a Ementa da 
disciplina, com objetivos, metodologia, conteúdo programático e avaliação. Assistimos logo 
após o vídeo Sinergia e fizemos um comentário sobre o mesmo. Em seguida assistimos a 
apresentação de slides “ A gestão de educação escolar hoje: O desafio do pedagógico”. O 
grupo foi dividido para realizar estudos e trabalho acadêmico. Ficamos com o grupo três, com 
o tema: “ Gestão do patrimônio e de materiais”. A professora abordou alguns conteúdos para 
serem discutidos em sala neste dia, como: 

• A gestão é compreendida como a coordenação dos esforços individuais e coletivos. 
• A atuação da direção deve ser ampliada para todas as dimensões da vida escolar e essa 

nova perspectiva de gestão precisa ser desenvolvida em todas as escolas, desde que se 
tenha como meta a construção de um espaço democrático e a equidade no atendimento 
escolar. 

• O diretor é uma autoridade instituída, seja ele eleito pela comunidade, selecionado por 
concurso ou indicado pela secretaria de educação. 

• O grande desafio com o qual esse profissional se defronta agora, no contexto da gestão 
democrática, é o de transformar-se de autoridade instituída em autoridade legitimada. 

• A aprendizagem do aluno deve ser o foco da escola. 
• O diretor, entre os profissionais da escola, deverá assumir a posição de gestor de todas 

as dimensões do seu funcionamento. 
 

Indicadores de qualidade da escola: 
- Tipo de escola. 
- Clima de trabalho. 
- Apoio às autoridades. 
- Participação da comunidade. 
- Composição e dinâmica curricular. 
- Professores qualificados. 
- Formas de utilização do tempo. 
- A organização do espaço escolar. 
- Formas de avaliação. 
- Reconhecimento público. 
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No segundo encontro, o grupo se reuniu para estudar o tema proposto pela professora 
“ Gestão do patrimônio e de materiais”. 

No terceiro encontro, assistimos apresentações de slides sobre a formação de 
lideranças. A seguir, ocorreu a socialização dos estudos realizados pelos grupos através de um 
Painel interativo, ficando distribuídos os conteúdos  dessa maneira: 

 
Grupo 1: Fundamentos da administração de materiais e patrimônio. 
Grupo 2: A organização da escola: objeto de estudo. 
Grupo 3: Gestão do patrimônio e de materiais. 
Grupo 4: Avaliar para aperfeiçoar. 

 
O último encontro, iniciou-se com apresentações dos grupos que não se apresentaram 

no Painel interativo. Depois a professora apresentou slides sobre patrimônio público e 
comentou sobre o estudo dirigido do texto “ Administração do patrimônio escolar”. Após, 
aconteceu o encerramento do semestre com uma mensagem e lanche coletivo. 

 
3. TEORIA X PRÁTICA 

 
3.1 . FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E 

PATRIMÔNIO. 
 

3.1.1 O QUE É UMA ORGANIZAÇÃO. 
 

De acordo com Francisco José da Costa, o termo organização aplica-se a uma estrutura 
sistemática, onde pessoas trabalham juntas para cumprir um determinado objetivo. 

Existem duas categorias básicas que trabalham nas organizações : os colaboradores 
operacionais( são indivíduos que respondem por uma função ou tarefa) e os gestores ( que tem 
a função de dirigir, responsabilizando-se pelas atividades realizadas por outras pessoas). 

Os gestores podem ser classificados por: 
• Gestores de topo: São os responsáveis pela tomada de decisões organizacionais e pela 

determinação das políticas e estratégias. 
• Gestores intermediários: São os que se encontram entre os gestores de primeira linha e 

o órgão máximo de gestão. 
• Gestores de primeira linha: São os que mantêm um contato mais direto com os 

colaboradores operacionais. 
  

3.1.2 A ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO: 
COMPETÊNCIA DOS GESTORES. 

 
Os gestores devem acompanhar constantemente o desenvolvimento das atividades, 

comparando resultados alcançados com resultados desejados, reorientando as ações se 
necessário for. 

Os subsistemas organizacionais é um conjunto de tarefas que guarda especificidades, 
mas que diferenciam-se por sua operacionalização, sendo estes: 

• Financeiro: Relativo ao planejamento, orçamento e gestão dos recursos financeiros. 
• Pessoal: Refere-se ao atendimento de pessoal, planejamento, alocação, treinamento e 

desenvolvimento. 
• Serviços: É um subsistema relativo ao transporte de pessoas, manutenção,  limpeza, 

etc. 
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• Materiais: É relativo ao suprimento de materiais, serviços, controle e armazenamento.  
• Patrimônio: Se refere a elementos materiais e imateriais, conservação, controle e 

segurança. 
 
 

A escola depende de todos esses subsistemas. O subsistema pedagógico, o qual não foi 
citado acima é um dos mais importantes, mais só funciona com a participação dos outros. 
 

3.1.3 A  ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA: OBJETO DE ESTUDO. 
 

O papel que a organização escolar exerce na sociedade, a coloca como objeto de 
estudo, tendo sido centro de diversas abordagens, principalmente na dimensão didático-
pedagógica e à sua dimensão macroestrutural. 

As especificidades dos fatores de gestão da escola a diferencia de outras organizações 
pelos objetivos organizacionais, pela natureza dos serviços prestados e da mão-de-obra. 
 

3.1.3.1. OS ATORES PRINCIPAIS DA GESTÃO ESCOLAR: 
 

• Os professores que constituem uma força de trabalho especializada e qualificada. 
• Os trabalhadores não docentes devem integrar as estruturas e as redes de participação 

da escola. 
• Alunos que são os sujeitos de sua própria formação. 
• Famílias pelo papel relevante que podem exercer na definição das políticas educativas, 

na gestão escolar. 
• Agentes econômicos e financeiros que podem trazer benefício para a escola através de 

uma prática de cooperação e participação no funcionamento da escola. 
• A comunidade local, através do conselho escolar. 

 
 

3.1.4 ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS: 
CONCEITOS, HISTÓRICOS E APLICAÇÕES. 

 
- Patrimônio físico: É todo o conjunto de móveis, imóveis, equipamentos, direitos que uma 
pessoa tem sob sua responsabilidade ou que o gestor possui para desempenhar suas funções 
dentro de uma organização. 
- Patrimônio não-físico: É fruto de ações e requer um certo tempo para construir e ser 
reconhecido dentro da comunidade. Como exemplo: as qualificações dos recursos humanos, 
os valores morais, os costumes e as ações sociais. 
- Materiais: São componentes do patrimônio de uma organização. 
- Auditoria: É uma ação de verificação e controle das atividades realizadas em uma empresa 
ou instituição e serve como instrumento de gestão capaz de avaliar. 

Administrar o patrimônio significa gerenciar o patrimônio físico e não- físico, para 
que a organização possa desempenhar sua missão. 

Administrar os recursos materiais significa a gestão do material de uma instituição, 
tendo como objeto de estudo organizar o material necessário à suas atividades. 
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3.2  GESTÃO DO PATRIMÔNIO E DE MATERIAIS: 
 

3.2.1 PLANEJAMENTO: IMPORTANTE INSTRUMENTO DE 
GESTÃO. 

 
Toda administração deve-se iniciar a partir de um bom planejamento dos gestores e 

principalmente em espaços públicos. 
 
O planejamento envolve alguns princípios , dentre estes: 

• Princípio da contribuição ao objetivo: o planejamento deve estar ao alcance dos 
objetivos da instituição. 

• Princípio da precedência: o planejamento deve vir antes de outras funções 
administrativas. 

• Princípio da maior abrangência: o planejamento provoca implicações em vários níveis 
e setores. 

• Relação com o futuro 
 
Com relação à gestão patrimonial e de materiais, o planejamento contempla outras atividades, 
como: 

• Dimensionamento de demandas: envolve a definição das necessidades para o 
adequado atendimento das demandas.  

• Definição de ações rotineiras: implica o planejamento de atividades a serem 
desenvolvidas, das pessoas responsáveis, etc. 

• Definição de controle e avaliação: se refere ao processo avaliativo e de controle de 
todas as atividades 

 
3.2.2 MECANISMOS E TÉCNICAS DE UMA BOA 

ADMINISTRAÇÃO. 
 

• Negociação: Só pode ser conseguida através da confiança, ética, flexibilidade, ser bem 
informado, dar atenção à comunicação não-verbal, estabelecer comunicação, ter 
conhecimento de suas reais necessidades, saber ouvir mais e falar menos. 

• Aquisição: O objetivo é ter disponíveis os materiais ou equipamentos necessários ao 
bom funcionamento da instituição. Para uma aquisição adequada o gestor deve 
atentar-se para o preço, o prazo de entrega, a qualidade e as condições de pagamento. 

• Estoque: A eficiência de um processo de estocagem começa no recebimento da 
mercadoria, observando a quantidade, qualidade, tamanho, peso. Depois deve-se fazer 
controle para garantir a operacionalização e eficiência. 

• Manutenção e conservação: Permanência de características e aparências do bem. Os 
gestores precisam garantir a preservação das características físicas e biológicas dos 
materiais. 

 
3.2.3 AVALIAR PARA APERFEIÇOAR. 

 
Em todas as atividades de uma organização, deve-se ter uma avaliação, principalmente 

nas de âmbito da administração de patrimônio e materiais. Essa avaliação de desempenho 
relacionam-se desde o planejamento estratégico até o planejamento anual ou semestral das 
atividades do setor. 



 47 

3.3  ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR 
 

A organização escolar tem muita importância dentro do seu papel social, como 
instituição. A previsão e racionalização do uso de recursos humanos, materiais, físicos, 
financeiros e informacionais são os meios de trabalho pelos quais se asseguram a qualidade 
do ensino-aprendizagem, sendo estes meios indispensáveis para esse funcionamento. É 
necessário, portanto, que todos os aspectos sejam contemplados na organização da escola, 
como: 

• Condições físicas: A escola deve ter suas dependências pdoslanejadas para atender as 
necessidades do projeto pedagógico da escola, sendo muito importante a presença do 
gestor neste momento. 

• A manutenção e a aparência das instalações devendo ser inspecionadas, bem como a 
ventilação e a iluminação dos ambientes da escola. 

• Escola limpa e conservada, existindo a definição de funções e atividades das pessoas 
que integram este setor, pela gestão. 

• Sistema de assistência pedagógico-didática ao professor 
• A presença ou a falta de organização, expressa em normas, rotinas, atribuições de 

responsabilidades, interfere na qualidade das atividades do processo de ensino-
aprendizagem. 

• Gerenciamento dos equipamentos de ensino e material didático, sendo que é 
responsabilidade do gestor estes materiais. É necessário atenção quanto a utilização 
adequada para garantir melhor aproveitamento destes materiais. 

• O livro didático é um meio de se organizar os conteúdos curriculares e devem ser 
conservados pela escola, sendo também uma responsabilidade da gestão por este 
material; tais como: registro, contabilidade e possível recolhimento. 

• Os materiais devem ser armazenados em locais arejados e ventilados. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Foi uma disciplina importantíssima para solidificar conhecimentos abordados em 
outras disciplinas no curso de gestão e coordenação escolar, pois nós tínhamos a idéia de uma 
gestão em que situavam-se os gestores no ápice da pirâmide como os donos da verdade, não 
aceitando questionamentos, sugestões e sem escutar o outro. A autoridade ainda é utilizada 
bastante dentro das instituições escolares, como uma forma de retirar a liberdade de fala e 
decisão do grupo, centralizando poderes nas mãos dos que podem ditar regras. A nossa 
cultura, está ainda muito enraigada nesse princípio de que o poder de decisão é da direção e 
não da maioria, e uma gestão centralizadora se aproveita do discurso, abusando do 
autoritarismo. O professor é responsável por esses condicionamentos, quando ele não 
questiona e aceita essas imposições da gestão. 
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