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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este trabalho trará alguns mecanismos usados para obtermos uma educação de 

qualidade, onde tratara o individuo como agente participativo e atuante nesse processo. 

Levando em conta que a escola que queremos é democrática, onde cada individuo faça a 

diferença, pois a escola Poe suas características pode ser um lugar privilegiado para que 

ocorra o exercício da democracia como valor e como processo. 

Um conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, dotando 

de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, porque acima do poder 

soberano do povo já não há nenhum poder. São os cidadãos livres que 

determinada si mesmos como indivíduos e coletivamente. (SACRISTÁN, 

1999, P.57)  

É por isso que democracia e educação são coisas que caminham juntas. 

Também na educação este presente a suposição de que homens e mulheres, crianças e 

jovens merecem viver melhor, por meio da convivência com seus semelhantes e do 

acesso aos bens culturais. A escola é um lugar privilegiado onde ocorre a convivência e 

o acesso a esses bens, desta maneira vemos que a educação e a democracia são 

inseparáveis voltando-se para a busca individual e social daquilo que queremos ser. 

Sabendo que um dos principais desafios do século é a dupla tarefa de resolver 

os problemas de aceso e permanência contrapondo-se a qualidade de ensino. A 

sociedade do conhecimento clama por uma nova escola por um novo jeito de ensinar e 

de aprender. Do jovem a sociedade não cobrara apenas um diploma, e sem excelência 

do seu conhecimento. o pluralismo cultural gritante na sociedade exige de nos 

educadores uma visão mais ampla e agente,uma vez que temos que adequar-se a 

realidade a qual esta inserida e para isso temos as ferramentas da educação que dentre 

elas podemos citar:as teorias cognitivas,gestão de recursos humanos,didática e 

metodologia de ensino e outros e nessa perspectiva e que a escola assume o papel 

fundamental na construção da cidadania,na promoção social e no desenvolvimento 

pessoal.percebemos ainda que na sociedade do conhecimento, surgem novos desafios e 

atribuições para as escolas. 
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“O cidadão, porem, é mais do que apenas um habitante. é aquele que está 

interessado no que acontece em sua comunidade. para alunos e professores a 

cidade é a escola.Do ponto  de vista do educador,a cidadania passa por boas 

relações com os colegas,com a direção,com os funcionários- pelo direito de 

ensinar,ou seja,formar cidadãos.do ponto de vista do aluno,ela reside no 

direito de ir a escola e só começa a fazer sentido quando ele 

aprende”.(Ricardo Prado,2000,p.13) 

 

É dessa forma que teremos a construção de um cidadão, pois somente através 

do ensino e aprendizagem é que há a formação intelectual do individuo,preparando esse 

para a sociedade civil a qual esta inserida. 
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1. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 
 

Falar de políticas educacionais e nos remetermos aos princípios que regem a 

nossa Carta Magna brasileira, esta fala que a Escola democrática foi instituída como 

ícone do processo educacional, onde transforma a sociedade, promove a cidadania, 

aptidões e competências, garantido assim a qualidade de ensino, que capacite o 

individuo para a vida pessoal, social e profissional, em outras palavras quer dizer  

“educação para a cidadania” 

Assim, instala-se na educação brasileira, pelo menos em tese, o sistema de 

educação “autônoma-cidadão, democraticamente gerido” (WITTMANN,2000, p. 90). 

Por ter em sua essência autonomia, a escola deve se mostrar flexível, democrática e 

acima de tudo participativa. Deve ainda ter um espaço cujo propósito seja a socialização 

e interagir junto à comunidade escolar, agindo dessa maneira os professores se 

comprometem com os resultados dos alunos; pais e mães são presentes; e alunos são 

valorizados e estimulados a aprender. 

Desta maneira, a escola, descentraliza  e se faz presente pela transferência para 

a  escola da responsabilidade por tomada de importantes decisões educativas, assim 

possibilitando que as decisões sejam  conjuntas  com o Governo e outros setores da 

sociedade,para  melhores rumos para educação. Em suma podemos dizer que: à escola 

democrática autônoma existe quando são transferidas a autoridade e responsabilidade 

pelas tomadas de decisões às escolas locais (MACHADO, 2000). 

 

A descentralização favorece a gestão com responsabilidade, na medida em 

que envolve muito mais atores na decisão final dos resultados. Propiciam à 

quebra de colocar-nos outros a culpa pelo fato de que as coisas não vão bem.                

Num sistema educacional centralizado cada qual coloca no outro a culpa do 

insucesso. Ninguém é responsável. O diretor da escola culpa os professores, 

estes os pais dos alunos, que por sua vez culpam o Ministério da Educação, 

que vai jogar a culpa na situação sócio-econômica das famílias e vai se 

formando uma cadeia que não termina nunca. Na medida em que esta 

situação é rompida e se entrega a cada um responsabilidade compartilhada 

pelos resultados, cada qual se sente comprometido com o que pode fazer para 

reverter a situação (MACHADO, 2000, p. 4).      
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 A escola democrática passou, a ser autônoma, ou seja, passou a ter 

independência para gerir suas decisões que julgam mais coerente para o bom 

funcionamento da instituição de ensino, sendo necessário o compromisso de promover a 

participação de todos os elementos educacionais, a direção, os professores, os pais, e 

demais elementos envolvidos, e sempre com a responsabilidade de prestar contas sob 

seus atos. 

Deste modo a gestão escolar, que atendia as exigências de uma escola 

autoritária e centralizada passa a inserir-se na escola democrática, priorizando a 

participação como busca pela qualidade da educação. No entanto essas mudanças 

exigem também que o profissional acompanhe essa evolução, esse tem que nortear de 

fundamentações voltadas para o sucesso do processo de desenvolvimento humano e  

formação da cidadania, por meio da organização, mobilização e articulação de todas as 

condições humanas e materiais disponíveis. 

 

Assim, a autonomia da escola e a descentralização de sua gestão compreendem 

exigências do contexto histórico, que demandam dos avanços teórico-práticos da 

educação e de sua administração (WITTMANN, 2000). 

Segundo Machado (2000) a escola democrática só se torna eficaz quando a 

autoridade é transferida às localidades e a responsabilidade acerca das prestações de 

contas lhes é atribuída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

Assegurada pelo modelo humanitário igualitário, desenhado na Constituição 

Federal Brasileira de 1988 (Art. 205), a Educação se apresenta como “direito de todos”. 

Direito esse que proporcionado pelo próprio individuo, assim estará exercitando a 

cidadania e qualificando-se para o mercado de trabalho, baseando-se sempre nos 

princípios de “igualdade de condições”, liberdade de aprendizagem e ensino, 

“pluralismo de idéias e concepções” para o exercício pedagógico, “gratuidade do ensino 

público”, valorização dos profissionais da Educação, gestão de ensino democrática; e, 

por último, mais igual em importância, a “garantia do padrão de qualidade” (art. 205, 

incisos I a VII) (BRASIL, 2004, p. 126). Esses princípios vão de encontro aos anseios 

da sociedade brasileira, esta que tem seus direitos igualitários, violados desde o início 

de sua formação.  

Se formos observar a história da educação brasileira, veremos que ela sempre 

atendia a um sistema onde a sociedade dividia-se em grupos ou classes sociais, e como 

conseqüência tinha a classe dos menos favorecidos tratados com preconceito. Como 

afirma Machado (2000), a Educação em seus primórdios não foi capaz de discernir 

sobre a necessidade de se respeitar todos os povos, suas culturas, e aceitar que todos os 

indivíduos agem e reagem de forma diferente, pecando durante muito tempo ao ser 

incapaz de dizer um basta a esta situação caótica que se instalou no sistema educacional 

brasileiro. 

 Desta forma, tento como intuito maior transformar a realidade de que os 

indivíduos das classes menos favorecidos são vistos como meros objetos de submissão, 

facilmente manipulados pelos sistemas dominantes.com a democracia onde prioriza a 

participação da sociedade como um todo, no processo transformador buscando a 

integração social, a conscientização e a cidadania de seus membros, a Carta Magna 

(art.214) previu que a lei estabeleceria “o plano nacional de educação, de duração 

plurianual”, que visasse à articulação e o desenvolvimento dos diferentes níveis de 

ensino, assim como a: 

(...) integração das ações do Poder Público, que conduzissem à:   

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 
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 IV - formação para o trabalho; 

 V - promoção humanística, cientifica e tecnológica do país (BRASIL, 2004). 

 

Sendo assim a escola democrática permite, e  requer a participação coletiva e a 

democratização da sua gestão ou seja implica em compartilhar o 

poder,descentralizando, incentivando a participação e respeitando as pessoas e as suas 

opiniões gerando assim um clima de confiança entre aos vários segmentos das 

comunidades escolar e local,ajudando a desenvolver competências básicas . 

Trata-se do resultado de uma evolução histórica da sociedade, representando 

um momento mudanças críticos sociais, ressaltando que não quer dizer que melhora, 

reforma tampouco corrigir aquilo que já existe, e sim, um processo de transformação 

que exige um constantemente rever, recriar e reinventar as práticas. 
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1.2.  A GESTÃO  ESCOLAR  DENTRO  DO  PROCESSO                       

DEMOCRÁTICO 
 

A gestão escolar democrática e descentralizada, prevista pela Constituição 

Federal de 1988, ganhou legislação própria com a promulgação da Lei n. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, esta que 

fala sobre o princípio democrático do ensino público, onde a escola é vista como uma 

instituição autônomo “formadora de um corpo de entendimentos, estabelecidos através 

do consenso interno, gerado pela própria comunidade escolar, através da  participação 

de diretores, pais, professores, funcionários e alunos, vinculando a construção social de 

novas realidades à cultura local”.(BOTLER, 2003, p. 121). 

Assim, a LDB prevê em seu artigo 3º, inciso VIII, que o ensino será ministrado 

com base no principio da “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e 

da legislação dos sistemas de ensino”, entre outros; mediante a “participação dos 

profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica” e a “participação das 

comunidades escolar e local, em conselhos escolares ou equivalentes” (art. 14º., incisos 

I e II); mediação ao fato de que serão assegurados “às escolas progressivos graus de 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira” por parte dos “sistemas de 

ensino” (art. 15º.) (BRASIL, 1996). 

 Dentro do princípio democrático, segundo Maia e Bogoni 

(2003, p.2),” a Gestão Escolar compreende o processo político por meio do 

qual as pessoas integrantes da escola, tendo como princípio básico, o diálogo 

e a autoridade “discutem, deliberam e planejam, solucionam problemas e os 

encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações 

voltadas ao desenvolvimento da própria escola, mediante a participação 

efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito a normas 

coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões e a 

garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola”.  
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1.3. ESTRUTURA DEMOCRÁTICA DA GESTÃO 

ESCOLAR 

 

 O Conselho Escolar é o órgão máximo de direção nas Escolas Públicas, com 

poder instituído pelo processo de democratização escolar. O Conselho Escolar instituído 

pela legislação estadual compreende um colegiado formado por: pais, alunos, 

professores, direção, equipe pedagógica e funcionários administrativos e de serviços 

gerais, além do representante do grêmio estudantil e dos movimentos sociais 

organizados.  

“Todas as pessoas ligadas à escola se fazem representar e decidem sobre 

aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos, como um canal de 

participação, que também atua como instrumento de gestão da própria escola, 

cuja função é o estudo e planejamento, debate e deliberação, 

acompanhamento, controle e avaliação das principais ações da escola, tanto 

no campo pedagógico, como no administrativo e financeiro “(AMBONI, 

2007, p.3)  

 

 Associação de Pais, Mestres e Funcionários: Trata-se de uma associação civil, 

entidade jurídica de direito privado, vinculada à escola, que funciona em prol da qual 

trabalham sem fins lucrativos. Uma APMC é formada por um número ilimitado de 

sócios, sendo admitidos pais, professores e funcionários que desejarem se associar 

“sócios efetivos”; alunos e ex-alunos, pais de ex-alunos, ex-professores e demais 

membros da comunidade interessados na problemática sócio-educacional (sócios 

colaboradores). A admissão ainda é estendida a todos que, por aprovação da assembléia 

geral, forem considerados como prestadores de relevantes serviços à educação e à 

APMC  

A estrutura de uma APMC é composta pela assembléia geral, pelos conselhos 

deliberativos e fiscais e pela diretoria. Seus objetivos compreendem a discussão e 

colaboração nas decisões sobre as ações para a assistência ao educando. 

 

 O Grêmio Estudantil é o órgão máximo de representação dos estudantes a 

serviço da ampliação da democracia na escola. Por meio das suas 

 unções de representação e organização dos alunos, contribui para a efetivação de uma 

educação emancipa tória e transformadora (MAIA; BOGONI, 2007, p. 12). Trata-se de 
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uma organização sem fins lucrativos, cuja representação defende os interesses dos 

estudantes, possuindo fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais (DIA-

A-DIA EDUCAÇÃO, 2003). 

 O Conselho de Classe é o colegiado, definido como “reunião liderada pela 

equipe pedagógica de uma determinada turma”, que tem como função:“compartilhar 

informações sobre a classe e sobre cada aluno para embasar a tomada de decisões” 

(NOVA ESCOLA, 2006).  

“Engloba professores das diversas disciplinas, direção, equipe pedagógica e 

alunos representantes de turma, que se reúnem para refletir, avaliar e propor ações no 

acompanhamento do processo pedagógico da escola “(MAIA; BOGONI, 2007, p. 13). 

Como vimos essas estruturas (organismos colegiados) vieram para auxiliar no 

desenvolvimento e funcionamento das instituições escolares,sendo mais uma 

ferramenta usada para o acompanhamento  das ações escolares,gerando assim 

educação de qualidade norteada por uma gestão democrática,tendo sempre o educando 

como peça fundamental.desta maneira preparando  indivíduos críticos e analíticos com 

opinião formada independente do contexto social ao qual esta inserido. 

A educação democrática, norteada pela LDB (art. 3º.), compreende um ensino 

ministrado pelos princípios de: 

I – Igualdade de condições de acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

Pensamento, a arte e o saber; 

III – Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; 

IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – Coexistência de instituições publica e privadas de ensino; 

VI – Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – Gestão democrática do ensino publica, na forma da lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

IX – Garantia de padrão de qualidade; valorização da experiência extra-escolar; 

X – Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as praticas sociais 

(BRASIL, 1996). 
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2. TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM  

 

Este capitulo abordará as teorias da aprendizagem baseadas nos estudos de Jean 

Piaget e Lev S. Vigostsky, estudiosos que tratam do desenvolvimento cognitivo da 

criança para que se chegue a aprendizagem.  

Estas que buscam reconhecer os processos envolvidos nos atos de ensinar e 

aprender, tendo como referencia a evolução cognitiva do homem. e tentam explicar a 

relação entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. A aprendizagem 

não se resume apenas na inteligência e construção de conhecimento sim na, 

identificação do eu através da interação entre as pessoas.  

Essas teorias vieram nos ajudar para obtenção da compreensão e formação de 

conceitos baseados nas idéias de Jean Piaget  e Lev Semenovich Vigotski, construindo 

uma postura critica em relação aos conteúdos e metodologias que são aplicados  na 

pratica da educação,para  assim sermos capazes de construir educação de qualidade 

baseada em princípios de  valores 

 

2.1 PRINCIPAIS TEORIAS DE APRENDIZAGEM 

 

Epistemologia Genética de Piaget: tem como ponto central a  estrutura 

cognitiva do individuo. Cujas estruturas mudam através dos processos de adaptação, 

assimilação e acomodação. 

Na adaptação como o nome já precede a definição quer dizer que o ser esta 

conhecendo, se habituando a essa nova informação, já na assimilação é o 

envolvimento e a interpretação de eventos relacionados às estruturas cognitivas 

existentes e a acomodação se refere à mudança da estrutura cognitiva para que assim 

haja a compreensão do meio. 

 Piaget divide o processo cognitivo inteligente em dois momentos: 

aprendizagem e desenvolvimento. A aprendizagem que se referência a resposta 

particular, adquirida com experiência, que pode ser obtida de forma ordenada 

(sistematizada) ou não. Já o desenvolvimento é a aprendizagem de fato, que é 

http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/renatomaterial/psicologia.htm#piaget
http://www.infoescola.com/educacao/teoria-cognitiva/
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responsável pela formação do conhecimento e esse desenvolvimento da criança 

passam pelos seguintes estágios segundo Piaget: 

- Sensorial-motor (0 – 2 anos) 

 

        Ao nascer, o bebe tem padrões inatos de comportamento, como agarrar, sugar e 

atividades grosseiras do organismo, segundo Piaget. As modificações e o 

desenvolvimento do comportamento ocorrem como resultado da interação desses 

padrões inatos (semelhantes a reflexos) com o meio ambiente. O bebê então começa a 

construir esquemas para assimilar o ambiente. Nesse estágio, seu conhecimento é 

privado e não tocado pela experiência de outras pessoas (o mundo é ele). 

– Pré-operações (2 – 7 anos) 

 

         O período pré – operatório abrange a idade de 2 a 7 anos e é dividido em dois 

períodos: o da Inteligência Simbólica (dos 2 aos 4 anos) e o período Intuitivo (dos 4 

aos 7 anos) 

– Operações concretas (7 – 11 anos)  

 

        O individuo consolida a conservação de número substancia, volume e peso. 

Desenvolve também noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade. 

Organiza então o mundo de maneira lógica e operatória. É capaz de estabelecer 

compromissos, compreende as regras podendo ser fiel a elas. 

– Operações formais (11 – 15 anos) 

 

              No período formal as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível 

mais elevado de desenvolvimento, e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a 

todas as classes de problemas. Enfim, é a “abertura para todos os possíveis”. 

O que podemos observar e que em cada fase desse desenvolvimento a criança 

adquire uma habilidade que se desenvolve ao longo da sua vida, aperfeiçoando em 

cada fase o processo cognitivo, desenvolvendo o raciocínio lógico, resolvendo 

problemas onde usa o seu  lado critico,com todos esses processos baseados na sua 
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vivencia e respeitando cada etapa para que esse desenvolvimento venha ocorrer.                            

( INFOESCOLA, publicação: 09/03/2008  ) 

 

Teoria Construtivista de Bruner: participou da reforma curricular de 60, nos Estados 

Unidos defende que o instrumentalismo utilizado pelo homem não pode dispensar a 

técnica aplicada para realização de sua própria humanidade, levando em conta que o 

aprendizado é um processo ativo, entre os conhecimentos prévios e os que estão sendo 

estudados. 

Segundo Brumer, não pode haver aprendizagem se nós não respeitarmos a 

evolução do ser humano. Ele divide esse processo em três níveis: de zero a três anos de 

idade, onde a criança representa acontecimentos e os aprende por meio de respostas 

motoras apropriadas como representação do real (imitando ou criando), já o segundo 

estagio que e de três aos nove anos a criança adquire a organização visual adquirindo o 

novo aprender, reproduz objetos puxando da memória visual concreta e especifica. Já no 

ultimo estagio que e dos nove aos doze anos a criança sai da representação de ícone e 

passa para a simbólica onde e capaz de perceber e representar a realidade pela 

linguagem simbólica de caráter abstrato, mas sempre vinculando a realidade.  

 

Teoria Sócio-Cultural de Vygotsky: Desenvolvimento cognitivo é limitado a um 

determinado potencial para cada intervalo de idade ZPD- zona de desenvolvimento 

pessoal, que dizer a distancia entre o que a criança sabe no momento e o que ira 

aprender com a ajuda da professora, dos colegas e da família. O indivíduo deve 

participar de um grupo social e aprender o que seu grupo produz; e o conhecimento 

surge inicialmente no grupo posteriormente, será interiorizado. 

 

Aprendizagem baseada em Problemas (John Bransford & the CTGV): 

Aprendizagem se inicia com uma problemática a ser resolvida.  As questões que 

envolvem o aprendizado e o ensino devem ser geradas em torno de uma problemática, 

onde possibilite um estudo de caso ou uma situação problema, para que a partir desses 

estímulos venha a aprendizagem. 

 

Teoria da Flexibilidade Cognitiva (R. Spiro, P. Feltovitch & R. Coulson)  

http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/renatomaterial/psicologia.htm#bruner
http://www.emtech.net/learning_theories.htm#Vygotsky1
http://tip.psychology.org/anchor.html
http://tip.psychology.org/spiro.html
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diz respeito a transferência do conhecimento e das habilidades,especialmente formulada 

para dar suporte ao uso da tecnologia interativa. As atividades de aprendizado precisam 

fornecer diferentes representações de conteúdo 

 

Aprendizado Situado (J. Lave) O aprendizado esta intrinsecamente  relacionado com 

a aplicação da prática deste modo não podendo ser dissociado dela. E a aprendizagem 

ocorre em função da atividade, contexto e cultura e ambiente social a qual o sujeito está 

inserido.  

 

Gestaltismo Não prioriza o estímulo-resposta, e sim o contexto ou campo no qual o 

estímulo ocorre. É observada a relação entre o estímulo e onde ocorre  prioriza a 

percepção ao invés da resposta. A resposta é considerada como o sinal de que a 

aprendizagem ocorreu e não como parte integral do processo.  

Teoria da Inclusão (D. Ausubel) o fator de maior relevância nessa teoria é de que o 

aluno já adquiriu o saber. Para que ocorra a aprendizagem, temos que levar em 

consideração conceitos relevantes e inclusivos este deve estar claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem ocorre quando uma nova informação 

é absorvida juntamente com conceitos ou proposições relevantes preexistentes. 

 

Aprendizado Experimental (C. Rogers) é a busca do aprendizado experimental, uma 

vez que as pessoas aprendem melhor aquilo que é importante e necessário. Tem que 

haver interesse, motivação para que se tenha o aprendizado bem sucedido. Destaca 

ainda a importância do aspecto interacional do aprendizado, onde o professor e o aluno 

aparecem como os co-responsáveis pela aprendizagem. 

 

Inteligências múltiplas (Gardner) No processo de ensino deve-se procurar identificar 

as inteligências mais marcantes em cada aprendiz e tentar explorá-las para atingir o 

objetivo final, que é o aprendizado de determinado conteúdo. 

 

 

 

 

 

http://tip.psychology.org/lave.html
http://tip.psychology.org/wertheim.html
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/renatomaterial/psicologia.htm#ausubel
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/renatomaterial/abordagens.htm#rogers
http://www.infed.org.uk/thinkers/gardner.htm
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2.2  PIAGET X VIGOSTSKY 

Lev Vygotsky (1896-1934) defende uma dialética das interações com outro e 

com o meio, para que assim haja um desenvolvimento sócio-cognitivo. Para ele, esse 

desenvolvimento é impulsionado pela linguagem. Acredita que a estrutura dos 

estágios descrita por Piaget seja correta, porém diferencia-se da sua dinâmica 

evolutiva. 

 Piaget defende que a estruturação do organismo precede o desenvolvimento, 

já Vygotsky acredita que o própria  aprendizagem é que resulta no desenvolvimento 

das estruturas mentais superiores. 

No que se refere a educação,o processo de  interação, considerado um dos 

conceitos fundamentais da teoria de Vygotsky, que va de encontro a concepção de 

escola onde  pretende efetivar no sistema de ensino,onde neste contexto temos o 

professor e o aluno como papel essencial no processo de ensino e aprendizagem.  

Sendo  possível desenvolver conceitos de ZDP(zona de desenvolvimento 

proximal) ,a relação existente entre pensamento, linguagem e intervenção que sao 

necessartias para que haja um aprendizado satisfatorio no âmbito  escolar. 

A teoria de Piaget é similar a outras teorias de aprendizagem construtivistas.  

Mas, no entanto os estágios de desenvolvimento cognitivo apontados por Piaget é 

estudado de acordo com a faixa etária correspondente de cada individuo, onde 

possibilita ver a evolução em cada etapa da vida, uma vez que sabemos que cada 

individuo tem suas especificidades.  

Piaget explorou as implicações de sua teoria em todos os aspectos do 

desenvolvimento da cognição, inteligência e moral. Muitos dos experimentos de 

Piaget foram focalizados no desenvolvimento de conceitos matemáticos e lógicos. A 

teoria foi bastante aplicada no modelo de prática de ensino e de currículo na educação 

elementar (Bybee & Sund, 1982; Wadsworth, 1978). 

Segundo Piaget, diz que todo comportamento apresenta dois  aspectos: o afetivo e 

o cognitivo. Não há comportamento cognitivo puro, como não há comportamento 

afetivo puro. A criança que “gosta” de matemática faz rápidos progressos. A criança 

que “não gosta” de matemática não faz rápido progresso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
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 Em cada caso, o comportamento é influenciado pela afetividade. ”é impossível 

encontrar um comportamento oriundo apenas da afetividade, sem nenhum elemento 

cognitivo. é, igualmente, impossível encontrar um comportamento composto somente 

de elementos cognitivos”.  
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3. PLURALISMO CULTURAL 

Quando falamos de pluralismo cultural estamos nos referindo a um conjunto de 

tradições, hábitos e costumes de diferentes povos mas cada um com sua especificidade e 

quando trazemos para o âmbito educacional temos que aceitar cada tipo de 

individuo,respeitando sempre seus limites e direitos ,uma vez que nem todos respondem 

da mesma forma os estímulos que lhes são repassados,daí a importância de respeitarmos 

o ritmo de cada um,é necessário ainda conhecermos a realidade a qual cada um esta 

inserido para que entendamos o processo de modo total . 

 

3.1 AS QUESTÕES SOCIOPOLÍTICAS E CULTURAIS DO 

PLURALISMO 

 

Quando pensamos em educação logo nos vem à ânsia por mudança uma vez 

que, existe uma busca constante por uma  de educação que integre questões político-

sociais, éticas, científicas, humanas e didáticas. A falta de esforço político para 

introduzir tais mudanças significativas é um dos motivos que contribuem para que a 

formação de professores apresente sempre as mesmas configurações no que refere-se as 

questões culturais, porém, não se pode culpar só o governo, há que se ter força de 

vontade dos próprios profissionais da educação.  

 

Questões culturais no processo de escolarização são fundamentais para 

promover educação crítica e democrática, e esta educação precisa ser prioridade. 

Direta ou indiretamente, o mundo escolar e a formação de professores sempre estiveram 

ligados a questões políticas, sociais, culturais (dentre outros). Diante de todas essas 

questões podemos afirmar que é completamente possível pensar propostas pedagógicas 

que incluam tais questões. Quando se fala em sobre uma educação democrática, 

inclusiva e competente, é necessário que vejamos a possibilidade do diálogo e a 

consciência de um mundo plural como fatores fundamentais para a formação de uma 

identidade coletiva e individual.  

 

O conhecimento absorvido diante dos diferentes tipos culturais é fundamental 

para a formação de identidade cultural, porém, as questões culturais e sua colaboração 
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para o âmbito escolar não têm sido incluídas de forma explícita e sistemática nos 

processos de formação docente e discente. 

 

 Entretanto, há um despertar para a conscientização da importância das 

questões culturais, para isso, há que se pensar que a sociedade muda e se desenvolve, e 

que a educação quando vista como prática social é necessário que acompanhe as 

mudança e se permita novas possibilidades, e dentro deste contexto,se faz  necessária 

uma pedagogia crítica que veja a cultura como objeto estruturante da sociedade que se 

expressa de diferentes modos de agir, interpretar, relacionar-se.Ignorar ou reprimir a 

cultura pode provocar grandes conseqüências; as grandes divisões da humanidade e a 

fonte predominante de conflitos serão de ordem cultural. É importante que seja dada à 

cultura e as suas interligações a devida atenção não a encarando como reflexo da 

sociedade, e sim o contrário, além disso, é preciso encarar a cultura como algo não 

estagnado, ela se expande e sofre alterações.  

 

               As transmissões de culturas nas escolas são as mais complexas, uma vez que o 

principio básico de cultura é a busca. Não é que não se possa contrapor cultura erudita, e 

cultura popular, podemos sim, só não se deve principalmente em âmbito escolar. Isso de 

dá, justamente porque cada qual possui suas particularidades, mas o que não se deve 

haver são hierarquias, cada uma possui seu espaço e é possível interligá-las, é possível 

que convivam e dividam o mesmo espaço.  
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3.2   OS DIFERENTES TIPOS CULTURAIS  

 

Pluralismo cultural ou Multicultuliemo é definido para descrever  a 

existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem que uma delas 

predomine. O multiculturalismo implica reivindicações e conquistas das chamadas 

minorias  que sao os negros, índios, mulheres, homossexuais, entre outra. 

O grande desafio da Pluralidade Cultural é respeitar os diferentes grupos e 

culturas que compõem os vários tipos étnicos existentes, incentivar o convívio de 

diversos grupos e fazer dessa característica um fator de enriquecimento cultural. E a 

partir daí propor o respeito as diferenças, ao invés de colocar-se contra,enriquecer-se 

com elas e, ao mesmo tempo, valorizar a própria identidade cultural e regional. Onde 

lutar por um mundo em que o respeito às diferenças seja à base de uma visão de 

mundo cada vez mais rica para todos nós. Essas são as questões mais importantes que 

o século XXI onde cada um de nos seremos agentes ativos para a construção desses 

principio. Assim, a pluralidade cultural indica, antes de tudo, um acúmulo de 

experiências humanas que é patrimônio de todos nós, pois podem enriquecer nossa 

vida ao nos ensinar diferentes maneiras de existir socialmente e de criar o futuro.  

A escola, como parte desta sociedade, tem sido ao longo da história do Brasil, 

um mecanismo de reprodução das desigualdades, quer sejam religiosas, étnicas, 

políticas, sociais, impedindo justamente que a riqueza cultural  venha a ser respeitada e 

trabalhada. É necessário que se conheça a história das diferenças, para que ela seja 

uma aliada na construção de uma proposta pedagógica que não incentive e não 

reproduza as desigualdades. Dai a necessidade de se conhecer  o histórico do aluno e a 

realidade a qual este esta inserido para que assim haja o engrandecimento educacional. 

 A questão que leva a discussão é como o professor pode construir esse tipo de 

pedagogia multicultural, onde priorize a igualdade e não reproduza padrões, 

preconceitos e exclusões. Há de se pensar e construir uma pedagogia que seja capaz 

de estabelecer comunicação e mecanismos de ligação entre as culturas, onde os 

alunos conheçam e percebam as identidades e os diversos sistemas culturais, e não a  

entender a cultura como um único padrão de ser, pensar e sentir. Para  trabalhar esta 

questão torna-se imprescindível as discussões invocando para tanto a visão das 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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práticas educativas que fazem da escola um espaço de entrosamento de saberes e das 

múltiplas interpretações da cultura. 

Mas é necessário se discutir não só o pluralismo enquanto ganho de mais 

cidadania, mas o desempenho do educador frente a uma nova prática pedagógica, 

onde ele oferece a oportunidade do educando construir sua história de cidadão através 

da vivência com o pluralismo.  

 É necessário expressar que a aprendizagem como processo de socialização, 

inclusive para a cidadania,  ajuda a formação da identidade dos homens, e mais rica 

esta será, se as características cognitivas, físicas, afetivas, sexuais, culturais e étnicas 

de todos que estiverem envolvidos no processo educativo forem completadas. 

As visões de mundo, numa discussão  mais ampla, ao longo da vida, 

significará o pleno respeito e convívio com as culturas, raças, etnias, nações, 

permitindo as saudáveis vivências entre as idéias e as teorias, do contrário, como 

afirma Morin (1969), não admitindo este convívio, ainda estamos na idade do ferro, 

na pré-história. 

Quando o aluno se vê enquanto cidadão e participa dos vários momentos da 

aprendizagem, este momento não é substituído por  nada, pois ter vivenciado só se 

compara a ter vivenciado, e o respeito ao pluralismo proporciona esse encontro, 

conduz a um encontro mais digno entre professor, aluno, o saber compartilhado. 

Este encontro leva a um importante momento de significação, deixando com 

que as subjetividades, os enfoques pessoais permitam que o educador capte, do aluno, 

o que mais de perto lhe interessa, tornando-se um registro histórico de sentimentos e 

sensações que mais tarde se transformam em subsídios importantes para se trabalhar 

melhor em sala de aula. 

Reconhecer a pluralidade é também entender e ver o indivíduo fora de seu 

aprisionamento social, reconhecer a democracia, discutir direitos coletivos e 

individuais, uma vez que o cotidiano cultural está permeado de lutas, conflitos, 

justamente em razão das diferenças nas relações de poder refletidas na pluralidade 

cultural, e assim, repensarem o papel da escola torna-se uma primeira condição de 

suporte para estas questões. 
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4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ESCOLA  

 

 4.1. CONCEITO DE GESTÃO ESCOLAR  

 

 

            É interessante verificar como o conceito evoluiu com o a passar dos anos do 

que seria gestão escolar e permitir pensar em gestão no sentindo de gerir uma 

instituição escolar, desenvolvendo estratégias no cotidiano com a finalidade de uma 

democratização da gestão educacional.  

 

                       [...] constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que 

objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as 

condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos 

processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino orientadas para 

a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los 

capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e 

da economia centrada no conhecimento.  

Lück(2000,p.11)  

 

 

                Menezes e Santos (2002) definem a Gestão Escolar como algo relacionado à 

atuação que tem como objetivo promover a organização, a mobilização e a articulação 

de todas as condições materiais e humanas que são necessárias para garantir o avanço 

dos processos sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino orientados para a 

promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos.  

 

                Nos dias de hoje podemos ver o perfil do gestor da atualidade, ter a 

necessidade de repensar alguns fundamentos na educação, e de como iniciar conceitos 

sobre a educação, quebrando novos paradigmas, como relação à interdisciplinaridade, 

pedagogia de projetos, temas geradores de pesquisa em sala de aula, uma construção 

do conhecimento e habilidades. Referindo-se as práticas adotadas há anos passadas, 

podemos diferenciar com a da atualidade.  

Perrenoud (1999 apud HENGEMÜHLE 2004, p. 185). “Afirma que o debate 

atual só é possível porque, há um século, os defensores da Escola Nova e das 
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pedagogias ativas questionam as relações entre os conhecimentos e as praticas sociais, 

o sentindo do trabalho escolar a ausência de projeto”.  

 

              O plano educacional de trabalho é formado com os docentes e a coordenação 

pedagógica onde planejam em conjunto as práticas educativas. De acordo com 

Hengemühle (2004, p. 194) 

 “a coordenação pedagógica precisa acompanhar as práticas do docente não como 

“surpevisora”, mas como orientadora. Nesse sentido, seu perfil também é de liderança, 

consoante com as tendências pedagógicas contemporâneas, para contribuir com 

subsidio nas práticas do corpo docente”.  

 

              Assim podemos observar que a orientação educacional não pode perder o foco 

que é uma busca de fatores que reflete a gestão escolar, através da coordenação 

pedagógica, com professores ou com a família, tais fatores podendo ser pessoal ou 

pedagógico.  

 

               Segundo Mezomo (1994, p.62); “Infelizmente a invenção da nova 

escola nem sempre ocorre, porque a sua necessidade não é acompanhada da 

visão e correspondente capacidade dos gestores, que assumem o risco da 

mudança e preferem manter a mesma estrutura, os mesmos currículos, a 

mesma filosofia e os mesmos processos, a sair em busca da construção de 

uma sociedade mais ética e mais livre e libertadora”.  

 

 

                  Para que haja um bom desempenho é preciso traçar estratégias na qual 

possa dar subsidio ao que as instituições esperam de cada gestor. Construir projetos 

coletivamente, desenvolver projetos de formação continua, ter um ambiente de 

promoção do ser e conviver, do conhecer e fazer. Se nas instituições escolares não 

começarem a rever vários conceitos das questões estruturais seu desempenho será 

fracassado. [...] isso quer dizer que as escolas ainda são muito disciplinares, pois para 

construir conhecimentos é preciso tempo e espaço Hengemühle (2004 p. 87).  

 

A descentralização pedagógica tem como objetivo principal trazer para o espaço da 

escola à reflexão sobre o ensino e a busca de alternativas para superar o fracasso 

escolar [...] (COSTA et. al. 1997 p. 46). 
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[...] o que era uma administração e gestão centralizada transformou-se 

intensivamente em uma gestão descentralizada e vemos que todas as 

políticas educativas estão voltadas para maior autonomia das escolas, isto é, 

descentralizar a gestão financeira, gestão curricular, a gestão pedagógica 

propriamente dita, gestão de recursos humanos disponíveis etc. [...] além de 

exigir mais da educação e vinculá-la a setores sociais e econômicos, se 

ainda exige e que seja mais eficiente no aperfeiçoamento do processo 

educativa. Carvalán (1999 p.153) 

 

              As mudanças são visíveis no que dizem respeito às práticas educacionais, as 

escolas mais globalizadas dão aos professores liberdade para levar os alunos a 

construírem conhecimentos e mostrarem suas diferenças, alunos envolvidos com a 

escola passam a futuros promissores, pais preocupados com a escola são futuros 

colaboradores para a educação em uma sociedade envolvida, isto é um país 

desenvolvido em educação. 
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4.2 OS TIPOS DE GESTÃO 

Quando falamos de gestão estamos nos referindo ao processo de gerir algo, ou 

seja, dirigir, direcionar para alcançar um objetivo. O conceito de Gestão Escolar  é 

relativamente recente mas no entanto de extrema importância, na medida em que 

desejamos uma escola que atenda às atuais exigências da vida social que é  formar 

cidadãos, oferecendo-lhes a possibilidade de apreensão de competências e habilidades 

necessárias e facilitadoras da inserção social.Para que assim melhore o entendimento 

sobre gestão  costuma-se classificar a Gestão Escolar em 3 áreas,onde ambas funcionam 

interligadas, de modo integrado ou sistêmico são elas:Gestão Pedagógica Gestão de 

Recursos Humanos Gestão Administrativa  

 

 

 Gestão Pedagógica- fica a cargo de este gerir a área educativa, propriamente dita, da 

escola e da educação escolar. Estabelece os objetivos para o ensino, gerais e específicos. 

Define as linhas de atuação, em função dos objetivos e do perfil da comunidade e dos 

alunos. Propõe metas a serem atingidas. Elabora os conteúdos curriculares. Acompanha 

e avalia o rendimento das propostas pedagógicas, dos objetivos e o cumprimento de 

metas. Avalia o desempenho dos alunos, do corpo docente e da equipe escolar como um 

todo.Suas especificidades estão enunciadas no Regimento Escolar e no Projeto 

Pedagógico da escola. Parte do Plano Escolar (ou Plano Político Pedagógico de Gestão 

Escolar) também inclui elementos da gestão pedagógica: objetivos gerais e específicos, 

metas, plano de curso, plano de aula, avaliação e treinamento da equipe escolar. 

 

 Gestão Administrativa- responsável pela parte física que esta o prédio e os 

equipamentos materiais que a escola possui,e da parte institucional  que abrange a 

legislação escolar, direitos e deveres, atividades de secretaria.Suas especificidades estão 

enunciadas no Plano Escolar ,também denominado Plano Político Pedagógico de Gestão 

Escolar, ou Projeto Pedagógico e no Regimento Escolar. 

 

 Gestão de Recursos Humanos- Não menos importante que a Gestão Pedagógica, a 

gestão de pessoal - alunos, equipe escolar, comunidade constitui a parte mais sensível 

de toda a gestão.Sem dúvida, lidar com pessoas, mantê-las trabalhando satisfeitas, 

rendendo o máximo em suas atividades, contornar problemas e questões de 
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relacionamento humano fazem da gestão de recursos humanos o fiel da balança - em 

termos de fracasso ou sucesso - de toda formulação educacional a que se pretenda dar 

consecução na escola.Direitos, deveres, atribuições - de professores, corpo técnico, 

pessoal administrativo, alunos, pais e comunidades - estão previstos no Regimento 

Escolar.Quando o Regimento Escolar é elaborado de modo equilibrado, não tolhendo 

demais a autonomia das pessoas envolvidas com o trabalho escolar, nem deixando 

lacunas e vazios sujeitos a interpretações ambíguas, a gestão de recursos humanos se 

torna mais simples e mais justa. A organização acima - gestões pedagógica, 

administrativa e de recursos humanos - correspondem a uma formulação teórica, 

explicativa, pois, na realidade escolar, as três não podem ser separadas, mas, isto sim 

deve atuar integradamente, de forma a garantir a organicidade do processo educativo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após estudos, nos apropriamos de alguns mecanismos geradores de educação, 

e é nestas perspectivas que observamos o quanto se faz necessária uma mudança nos 

padrões atuais de educação, pois a escola que temos está distante da que queremos e 

cabe a nos profissionais da educação lutar para mudar essa visão e transformar a escola 

que temos hoje, cheia de problemas como: ausência de alunos, profissionais 

descompromissados com educação, governos alheios a causa educação, e uma serie de 

outros fatores. 

O que se espera de fato é que a escola exerça seu papel social que é a 

transmissão de conhecimentos, no desenvolvimento pleno da pessoa humana e na 

formação para a cidadania. Temos que ver a escola como um espaço onde todos 

aprendam. Desta maneira estaremos caminhando para termos uma aprendizagem 

significativa que possibilita ao aluno relacionar o sentido ,o conteúdo a ser aprendido 

com o que ele já domina,seja uma idéia, um conceito ou uma imagem. 

O conteúdo novo não fica solto, fica interligado a uma estrutura de 

conhecimentos, ligados entre si. Por mobilizar toda estrutura cognitiva do aluno, a 

aprendizagem significativa evita aprendizagem apenas de memória, que é facilmente 

esquecida. Dessa forma e que devemos insistir na educação, pois e a única maneira de 

formarmos cidadãos atuantes e coerentes com a realidade de mundo. 

Sabemos que ainda há muito a se fazer, mas, no entanto ainda a tempo de 

mudar basta querer. E nós que abraçamos essa profissão, que é na verdade é uma missão 

temos que colaborar diariamente com uma parcela de compromisso e dedicação para 

que á partir de então possamos ter uma realidade diferente e a partir de então 

construirmos uma educação de qualidade baseada em princípios de valores. 
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