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Apresentação
Diante do nosso compromisso em sistematizar o Projeto Político Pedagógico da
Rede Municipal de Educação de Guarulhos, damos mais um passo no sentido
da concretização deste objetivo através da Revista “Gestão Democrática na Escola
Pública: Reflexões e Práticas”.
A publicação que ora apresentamos cumpre com o papel de dar visibilidade as
ações desenvolvidas no âmbito do Programa Escola de Gestores da Educação
Básica do MEC para a formação em serviço dos diretores e vice-diretores de
escola em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos.
Este Livro está organizado em nove artigos, sendo que oito deles foram escritos
pelos cursistas das duas turmas do ano de 2014/2015, e um escrito pelas tutoras
em conjunto com a coordenação de polo. Os temas abordados são inovadores
e de grande relevância, pois advém das experiências concretas de gestão das
escolas públicas.
A multiplicidade de olhares é valorizada e o exercício da escrita se apresenta
como um exercício formativo, que embora individual, se constitui sempre no
coletivo das ações de intervenção na escola em conjunto com os docentes e a
comunidade.
Na certeza de que o conjunto de textos aqui reunidos servirá para o embasamento
do debate sobre a construção da qualidade social das escolas, desejamos excelente
reflexão a todos (as).

Prof. Moacir de Souza
Secretário Municipal de Educação
Março de 2016
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Introdução
“A função social da educação escolar pode ser vista no sentido de
um instrumento de diminuição das discriminações. Por isso mesmo, vários sujeitos são chamados a trazer sua contribuição para este
objetivo, destacando-se a função necessária do Estado, com a colaboração da família e da sociedade.” 1

O livro Gestão Democrática na Escola Pública: Reflexões e Práticas é uma publicação
da Secretaria Municipal de Educação. O presente trabalho foi escrito a muitas
mãos. São oito gestores participantes do curso de pós-graduação Especialização em Gestão Escolar da Escola de Gestores da Educação Básica realizado em
Convênio com a UFSCar, duas tutoras e uma Coordenadora de Polo. Este livro
propicia a pesquisadores, professores e estudantes o acesso aos artigos que descrevem os projetos de intervenção desenvolvidos por gestores escolares no decorrer do curso e ao debate em torno da gestão escolar e seus desafios cotidianos.
De fato, a publicação cumpre a tarefa de partilhar e divulgar o conhecimento gerado na pesquisa-docência dos gestores integrantes do curso. As pesquisas abordam temas relevantes para a efetivação da gestão democrática da escola pública
de educação básica.
Para situar o leitor, devemos retomar a história que compreende a formação permanente no município de Guarulhos e, de outra maneira, abordar mais especificamente a formação permanente dos gestores das escolas públicas nesta parceria
com a universidade. Esse destaque é importante porque conforme Fusari (1990),
a competência docente deve ser entendida em contexto mais amplo, como um
eterno processo de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional, o que
possibilita ao docente rever de maneira crítica e consciente, no exercício de sua
prática pedagógica, os seus compromissos sociais, dentro dos diversos papéis
CURY, C.R.J. O direito à educação: um campo de atuação do gestor. Brasília: Ministério da Educação, 2006. Disponível em
http://moodle.mec.gov.br/unb/file.php/8/moddata/data/71/81/781/jamilcury.pdf, pesquisado entre 08 e 18 de agosto de 2013.
1
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que exerce como profissional, cidadão (ã) e educador (a). Retomamos este percurso por entender que a importância da memória na produção do conhecimento
tem grande relevância quando se apresenta a maneira como se chegou a sua efetivação. Para Chauí (1987), lembrar é reconduzir a memória à dimensão de um
trabalho sobre o tempo e no tempo, compreensão do agora a partir de outrora; é
sentimento e não sua mera repetição. De acordo com Bosi (1998):
Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes,
misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, ‘desloca’ estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência.
A memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora (BOSI, 1998 p. 47).

A publicação “Formação Permanente” (2010, p. 32), no trecho a seguir enfatiza a
importância da inclusão dos gestores na política de formação permanente, entendendo a necessidade da formação para além da sala de aula:
Outra importante ação no conjunto das formações oferecidas pela
Secretaria é o curso de Gestão Estratégica, iniciado em 2009, com
a finalidade de contribuir para uma visão mais qualificada na
gestão seja da escola, seja das divisões da Secretaria de Educação.
Esta ação evidencia a abrangência da política de formação permanente para além dos espaços específicos da sala de aula, incluindo,
também, os aspectos relacionados à organização “estratégica” das
equipes de trabalho.

Neste sentido, como mais uma das ações formativas da Secretaria Municipal de
Educação de Guarulhos, no ano de 2009, firma-se o termo de Cooperação entre
a Universidade Federal de São Carlos em conjunto com a Secretaria de Educação Básica/MEC. O Curso de Pós-graduação (lato sensu) em Gestão Escolar, com
carga horária de 400 horas é destinado a diretores e vice-diretores em exercício
de escola pública da educação básica. O município de Guarulhos como uma das
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maiores cidades da região, assume o posto de Polo entre as cidades do Alto Tietê,
atendendo cerca de dezoito municípios da região e, após esta 3ª edição, já formou mais de cem Gestores Especialistas. Segundo o MEC:
O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) e surgiu da necessidade de se construir processos de gestão
escolar compatíveis com a proposta e a concepção da qualidade
social da educação, baseada nos princípios da moderna
administração pública e de modelos avançados de gerenciamento
de instituições públicas de ensino, buscando assim, qualificar
os gestores das escolas da educação básica pública, a partir do
oferecimento de cursos de formação à distância. A formação dos gestores é feita por uma rede de universidades públicas, parceiras do MEC.

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública tem como
objetivos gerais:
- Formar, em nível de especialização (lato sensu), gestores educacionais efetivos
das escolas públicas da educação básica, incluídos aqueles de educação de jovens
e adultos, de educação especial e de educação profissional.
- Contribuir com a qualificação do gestor escolar na perspectiva da gestão
democrática e da efetivação do direito à educação escolar com qualidade social.
Como resultado dessa iniciativa, o MEC espera a melhoria dos índices
educacionais das escolas e municípios atendidos (BRASIL, 2015). Além disso, o
Projeto de implementação do curso prevê a estrutura conforme as Diretrizes da
Escola de Gestores do MEC:
[...] A formação com qualidade dos professores-gestores escolares,
em nível de pós-graduação lato-sensu, requer, interligadamente, aprofundamento teórico que permita a compreensão sobre o
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alcance, as possibilidades e os limites das práticas de gestão nas
escolas públicas como instituições que compõem a prática social,
aliado à possibilidade de oferecer oportunidades para a reflexão a
respeito dos aspectos operacionais que lhes são próprios. Assim,
pretende-se, também, que os processos formativos impliquem na
apropriação de meios, mecanismos e instrumentos que permitam
intervenções mais satisfatórias, do ponto de vista pedagógico, no
dia-a-dia escolar, a partir da compreensão dos condicionantes sócio-políticos e econômicos que permeiam a organização escolar.
Com esse entendimento, o curso será estruturado em três eixos vinculados entre si: o direito à educação e a função social da escola
básica; políticas de educação e a gestão democrática da escola; Projeto Político-Pedagógico e Práticas Democráticas na Gestão Escolar.
Esses eixos estão consubstanciados em seis Salas Ambientes, além
de um ambiente introdutório à Plataforma Moodle e ao curso de
especialização [...] (BRASIL, 2012).

O primeiro artigo “A Experiência da Formação de Gestores Escolares na Modalidade a Distância: uma experiência na cidade de Guarulhos/SP” aborda as especificidades da EaD e como as ferramentas podem se tornar aliadas no processo de
formação de gestores. Sabemos que ainda há muitos desafios para enfrentar no
que se refere à formação permanente de nossos gestores, mas ao assumirmos esta
tarefa, também entendemos como Fusari (1990, p. 26) que “discutir a formação
dos profissionais da educação escolar, no cotidiano da escola, significa colocar
a realidade no contexto mais amplo da democratização do ensino e da própria
sociedade brasileira. Isto significa assumir a formação do educador em serviço,
como um meio e não como um fim em si”.
Prof.ª Ma. Djenane Martins Oliveira - SME Guarulhos
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo apresentar elementos que demonstram como
a formação docente pautada no uso das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação(TDIC) através da modalidade Educação a Distância (EaD), tem se
apresentado como uma alternativa no que se refere à formação dos professores
e consequentemente na ampliação da qualidade social da educação. Considerando essas questões, este artigo elucida por meio da teoria produzida sobre o
assunto a maneira pela qual a formação em serviço dos (as) gestores (as) das escolas públicas consiste em importante eixo de uma política pública que pretende
uma educação com qualidade social. A gestão alia vários aspectos do processo
ensino-aprendizagem o que, portanto, coloca o gestor como um profissional que
precisa ter uma visão ampla de sociedade e de educação. Para tanto, apresentamos as diretrizes que norteiam a formação deste segmento no município de Guarulhos, bem como o consequente desenvolvimento das políticas públicas para a
formação de gestores na modalidade de Educação a Distância.
Palavras-chaves: Gestão Escolar; Políticas Públicas; Formação Docente; Ensino a
Distância; Formação Continuada.

Introdução
Nos dias atuais muito se tem discutido a respeito da formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, principalmente naqueles que atuam
na educação pública. Nestes discursos circulantes incluem-se os gestores destas
escolas, que pela natureza de sua condição docente, também devem ser incluídos
nas políticas públicas de formação. Outra consideração a ser feita é a de que a
gestão alia vários aspectos do processo ensino-aprendizagem o que, portanto,
coloca o gestor como um profissional que precisa ter uma visão ampla de sociedade e de educação.
A formação em serviço torna-se uma necessidade urgente e desejada para muitos
profissionais e o uso das TIC podem em parte, resolver alguns dos anseios formativos pela aliança entre o encurtamento das distâncias e da flexibilização do tem-
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po possibilitados pela EaD. Torna-se necessário entender a tecnologia como uma
resposta às nossas demandas advindas da modernidade e com ela desenha-se
um novo perfil de professor – aquele que aprende e ensina ao mesmo tempo - ao
que o ambiente virtual traz novas possibilidades e oportunidades de formação.
A formação de que falamos trata-se de uma formação que leva em conta as experiências e reflexões sobre a prática. Desenvolver um projeto institucional é uma
maneira de atender as necessidades da comunidade escolar por meio de um conjunto de ações de caráter pedagógico, social, científico ou cultural.
De acordo com Nóvoa (1995) a profissionalidade docente entendida como modo
de ser e estar na profissão, passa a ser entendida como interação entre as dimensões pessoal e profissional. Ao considerar a escola como espaço de construção de
conhecimento para alunos e alunas, professores e professoras, gestores e gestoras, os saberes docentes adquirem legitimidade possibilitando uma concepção
de formação em serviço como possibilidade de reconstrução do modo de ser e
estar na profissão. Este é um desafio que se encontra posto, tanto para os pesquisadores (as) quanto para os formuladores (as) de políticas públicas para a formação de professores (as). Conforme Fusari (1997) a competência docente deve
ser entendida em contexto mais amplo, como um eterno processo de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional, o que possibilita ao docente rever
de maneira crítica e consciente no exercício de sua prática pedagógica, os seus
compromissos sociais, dentro dos diversos papéis que exerce como profissional,
cidadão (ã) e educador (a).
As tecnologias atuais permitem descobrir diferentes recursos de interação e assim, tornam a EaD uma alternativa de formação profissional:
Os debates a respeito da EaD, que acontecem no País, sobretudo, na
última década, têm oportunizado reflexões importantes a respeito
da necessidade de ressignificações de alguns paradigmas que norteiam nossas compreensões relativas à educação, escola, currículo,
estudante, professor, avaliação, gestão escolar, dentre outros (BRASIL, 2007, p.3).
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Desta forma, consideram-se os princípios e diretrizes da Qualidade Social da
Educação que norteiam as políticas públicas educacionais da Rede Municipal de
Educação em Guarulhos:
1. Desenvolvimento humano integral dos sujeitos (diversas dimensões do ser humano em seu processo de formação);
2. Ciclos de Formação/Tempos da Vida: redimensionamento dos tempos e espaços da escola;
3. Formação como condição essencial para o desenvolvimento pleno do Projeto
Político-Pedagógico do Município de Guarulhos;
4. Formação do educador e do educando contemplando a ação educativa em sentido amplo, integrando ao trabalho as diferentes e variadas manifestações culturais como instrumento de democratização e socialização dos bens culturais,
patrimônio de toda a coletividade;
5. Ampliação do conceito de currículo;
6. Acesso crítico e criativo às novas tecnologias de informação e comunicação;
Planejamento, Registro e Sistematização do trabalho como instrumentos de qualificação e formação;
7. Avaliação como exercício crítico de reflexão sobre a prática, visando o avanço
da sua qualificação;
8. Reconhecimento e valorização das diferentes trajetórias e identidades dos educadores;
9. Visão positiva da escola e de seus profissionais (ênfase à positividade); valorização das práticas dos educadores;
10. Educadores como sujeitos das práticas educativas, autores e atores do processo;
11. Formação permanente;
12. Projeto Político-Pedagógico dialogando com a realidade da comunidade e da
sala de aula.
E ainda os princípios e diretrizes da Gestão Democrática da Educação:
1. Participação (como direito e não como concessão);
2. Trabalho Coletivo;
3. Diálogo;
4. Transparência;
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5. Autonomia;
6. Responsabilidade com a coisa pública;
7. Escola como espaço democrático;
8. Comunidade na escola.
No contexto da política permanente de expansão da educação no país, implementada pelo MEC, a Educação a Distância (EaD) coloca-se como uma modalidade
importante no desenvolvimento de ações que promovam a qualidade no ensino
como um todo e como aponta Moore citado por Belloni (2009) a Educação a Distância é uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que requer meios técnicos
para mediatizar esta comunicação.
A partir dessas considerações e dentro da política pública de formação docente,
desenvolveram-se os seguintes cursos para a formação em exercício dos diretores
de escola, vice-diretores e coordenadores pedagógicos: 1. A Educação como mola
propulsora de mudanças oferecido pelo Centro Municipal de Educação a Distância - Profª Maria Aparecida Contim e 2. Gestão do Trabalho Pedagógico aplicado
à realidade da Educação Brasileira; e; 3. Organização, implementação e avaliação
do Projeto Político-pedagógico pelo Convênio com a Universidade Federal de
São Carlos através da Escola de Gestores da Educação Básica, que se encontra em
sua terceira edição formando mais de cem gestores das escolas públicas em nível
de pós-graduação na obtenção do título de especialista em Gestão Escolar, bem
como tem possibilitado o desenvolvimento de Projetos de Intervenção realizados
por estes gestores na realidade das escolas públicas, como respostas as demandas
advindas de suas práticas. De acordo com Cunha (1997, p. 2):

Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para
uma desconstrução/construção das próprias experiências tanto do
professor pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla descoberta. Ao mesmo tempo em que se descobre no
outro, os fenômenos revelam-se em nós.
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Ambas as iniciativas de formação de gestores na modalidade de Educação a Distância têm em seu escopo a preocupação em identificar as políticas educacionais
na gestão escolar, conceituando-as e verificando seus princípios básicos, desafios,
dilemas, funções e paradigmas à luz da escola democrática e participativa, contextualizando-as a partir da teoria e das tendências atuais. Os cursos envolvem a
dinâmica metodológica que tem como principio básico o intercâmbio de ideias,
o processo integrado entre teoria e prática com ênfase nos fóruns virtuais de debate, nas ferramentas síncronas e assíncronas do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os cursos propõem discussões sobre temas pertinentes à disciplina e à prática profissional do gestor escolar, a utilização de vídeos e vídeo-aula referentes
ao curso e no caso da Pós-Graduação da UFSCar também inclui a elaboração de
Trabalho de Conclusão de Curso.

Foto: Maurício Burim/SE

Quando se trata da modalidade de Educação a Distância é necessário ater-se ao
fato de que o material didático produzido para essa modalidade deve mediar
a relação do aluno com sua aprendizagem. Nesse contexto, Martins e Oliveira
(2008, p.8) afirmam que o material deve ser a “voz do professor” perante os alunos, por isso deve ser de boa qualidade. Dentro da proposta formativa que inaugura uma política pública efetiva de formação de professoras e professores na
modalidade EaD e entendendo a formação em serviço como uma característica
intrínseca à formação docente, ainda assim não se quer com isto dizer que qualquer tipo de formação nos interessa.

Adamastor Centro - Entrega dos Certificados
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A formação em serviço desejada e almejada é aquela em que o estatuto docente
também seja conferido aos saberes nascidos das práticas pedagógicas refletidas,
compartilhadas, contextualizadas e desnaturalizadas, àquelas que apreendidas
possam contribuir para a reconstrução da profissionalidade das professoras e professores. Pretende-se com isto que o gestor educacional assuma o seu papel de
liderança nas instituições escolares e que, portanto, compreenda de maneira mais
ampla o papel das políticas públicas na elevação da qualidade social da educação.
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Resumo
O uso das modernas ferramentas tecnológicas nas escolas e mais especificamente
nas salas de aula, subsidiando e incrementando a aula do professor precisa tornar-se uma realidade mais efetiva nos nossos dias. Nossa experiência educativa
desenvolvida em algumas unidades escolares, a respeito do uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), conduziram a reflexão da própria
prática docente e como isso pode desenvolver uma nova práxis docente. O trabalho está assentado na certeza de que as TICs podem contribuir para um melhor
aprendizado dos alunos. A gestão escolar pode atuar no sentido de possibilitar
a disponibilização, manutenção e organização dos equipamentos, orientando e
formando o corpo docente através da Coordenação Pedagógica nos horários coletivos. Tem-se a consciência que o uso desses recursos não será a panaceia nem a
solução definitiva para todos os problemas da educação, no entanto, sabe-se que
atraem e fascinam os jovens e as crianças, por isso, é necessário aparelhar as escolas e formar os professores para que possam utilizar em suas aulas os recursos
virtuais a disposição na internet.
Palavras-Chave: TIC; Gestão democrática; Aprendizado.

Introdução
Uma preocupação constante entre os professores reside no fato de que muitos
percebem que os alunos não se sentem motivados e muito menos atraídos pelos
conteúdos ministrados. Talvez o problema não esteja propriamente no conteúdo
em si, mas na forma como este é apresentado aos jovens e adolescentes que nasceram e vivem numa era de realidades virtuais, mundo digital, smarts, tablets,
notebook e outros. Essa nova ordem mundial é muito dinâmica, com circulação
de informações e conhecimentos de modo muito veloz. O próprio conhecimento
é posto em xeque a todo o momento, pois está se atualizando constantemente.
Diante desse cenário, temos a escola que continua a ensinar com métodos e
recursos do século passado, o que resulta em desestímulo por parte do aluno
(e muitas vezes do próprio professor), pois não encontra sentido no que lhe é
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ensinado. É preciso que haja investimento maciço por parte dos governos para
que a escola atualize seus equipamentos e coloque à disposição do professor e do
aluno conteúdos compatíveis com a era digital na qual nos encontramos tendo
como problemática a questão: Como facilitar o uso das TICs no ambiente escolar
e no trabalho docente?
Para atingir os objetivos desta pesquisa de realizou-se a observação do uso de equipamentos tecnológicos no CEU EMEF Profª Rosangela Rodrigues Vieira, realizando ainda a pesquisa bibliográfica acerca do tema “ As TICs na escola”.
A inserção dos computadores na educação teve início na década de 1980 e início
dos anos 1990 com uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC).
O MEC patrocinou um projeto denominado “Projeto Educação com Computadores” (EDUCOM) com o intuito de desenvolver pesquisas e metodologias sobre o
uso do computador como recurso pedagógico. Neste projeto participaram cinco
universidades públicas, nas quais foram implantados centros-piloto para desenvolvimento de investigações voltadas ao uso do computador na aprendizagem
(VALENTE e ALMEIDA, 1997), ao mesmo tempo em que realimentavam as práticas em realização nas escolas públicas brasileiras. Seu pressuposto educativo considerava que se aprende a conhecer aprendendo a fazer e a refletir sobre esse fazer.
No ano de 1986, o MEC implantou em cada estado um Centro de Informática
na Educação - CIED. Para o funcionamento desses centros foi desenvolvido o
Projeto FORMAR que realizava cursos de especialização lato sensu como forma
de preparar professores para o uso da informática na educação, bem como, para
atuar como multiplicadores na formação de outros professores em suas instituições de origem (ALMEIDA, 2002).
Os participantes do FORMAR eram professores de diferentes áreas de atuação e
formação, o que dificultou um rápido desenvolvimento da autonomia em relação ao domínio da tecnologia e, por outro lado, enriquecia as discussões com os
diferentes pontos de vista e estilos de exploração do computador, bem como com
as distintas reações aos desafios e conflitos cognitivos, afetivos e sociais (ALMEIDA, 1996). No entanto, o projeto FORMAR pouco alterou a rotina diária do trabalho do professor. Os alunos do CIED utilizavam o computador para demonstrar
suas ideias, desenvolver projetos educativos nas escolas e resolver problemas, o
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que mostrou-se eficaz para apropriação de novos saberes (ALMEIDA, 2002).
No ano de 1990, Paulo Freire, então Secretário de Educação do Município de São
Paulo, propôs e iniciou o Projeto Gênese, cujo objetivo era integrar a informática ao
currículo como uma ferramenta interdisciplinar, trabalhando com temas geradores. Este projeto procurava criar condições para “contribuir para uma mudança da
postura pedagógica do professor e para um repensar deste sobre a sua própria prática” (MENEZES, 1993, p. 17). O projeto era baseado no desenvolvimento de projetos didáticos com o uso dos computadores e a partir de temas geradores propostos
pelos próprios alunos. A formação dos professores ocorria em ambiente propício
ao estabelecimento de relações dialéticas “entre teoria-prática e entre ação-reflexão”, provocando mudanças nas relações sociais (SÃO PAULO, 1992, p. 17).
Essa iniciativa provocou nas demais redes de ensino estaduais, municipais e
privadas diversas iniciativas de inserção dos computadores na educação. Estas
últimas, por terem maior autonomia e mais recursos à disposição, atraíam o alunado, mas também enfrentava o desafio do preparo do professor. Outro desafio
foi a constatação de rápidas atualizações dos equipamentos e dos softwares, o
que deixavam obsoletos num curto espaço de tempo muitos equipamentos adquiridos recentemente. O lado positivo foi a mudança de postura dos professores
envolvidos nesse processo.
Atualmente, o MEC desenvolve o Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo, desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais de educação, o qual tem por objetivo inserir as TIC no ambiente escolar e nas salas de
aula, com ênfase em projetos de trabalho.

As TICs na sociedade atual (sociedade do conhecimento)
Vivemos numa sociedade em que se convencionou chamar de sociedade do conhecimento, dada a agilidade com que as informações e mesmo o conhecimento
se dissemina e circula por diversas mídias em questão de segundos.
Isso se intensificou ainda mais nos últimos anos com a popularização dos dispositivos móveis, tais como notebooks, smartphones e tablets, o que foi possível devido ao barateamento dos custos desses aparelhos tecnológicos modernos, como
afirma Almeida (2009, p. 8):
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Recentes avanços técnicos, diminuição de preços, soma dos às facilidades operacionais dos computadores, filmadoras, câmeras digitais e outros equipamentos digitais, disponíveis atualmente, fazem
com que sejam cada vez mais utilizados por empresas, governos,
escolas e aumentam sua presença nos lares brasileiros.

As modernas ferramentas digitais, como as redes sociais, são o espaço virtual de
comunicação em que há interligação de muitos para muitos como sinalizado por
Montanaro (2013). O questionamento que se faz é se toda a circulação de informações a que as pessoas têm acesso produz de fato conhecimento significativo
ou contribui para a alienação massiva, principalmente de adolescentes e jovens, o
maior público desses modernos meios. Montanaro (2013) afirma que um conceito
novo emerge com a nova realidade - a exclusão digital, a que estão submetidos
todos os que por motivos diversos não têm acesso aos meios digitais atuais.
Há nisso óbvia conclusão - se é fato que há uma dificuldade facilmente observável que boa parte da sociedade e dos alunos não leem nem interpretam textos
mesmo os mais simples, como esperar que tenham desenvoltura nos meios atuais e possam se apropriar de todas as possibilidades oferecidas pelo acesso fácil
às informações que circulam na rede mundial de computadores? - A resposta a
essa questão está justamente em como a escola e seus educadores podem lidar
com os modernos meio tecnológicos, uma vez que não é mais possível manter-se
a margem dessa realidade.

O uso das TICs na escola
Atualmente, as ferramentas tecnológicas estão presentes no mundo e na vida das
pessoas, nas relações sociais, de trabalho, de lazer e na escola.
Como já apontado anteriormente, não se imagina mais a sociedade sem computador, notebook, tablet e smartphone. Na área educacional, os computadores e
suas ferramentas são imprescindíveis na organização dos dados dos alunos, dos
professores, em questões administrativas e na área pedagógica. No entanto, devemos admitir que ainda estamos caminhando a passos lentos para uma ampla
utilização de todos os meios tecnológicos disponíveis. Há iniciativas tímidas de
uso do computador nas redes públicas de ensino. Na rede privada, talvez isso
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ocorra de modo mais intenso. A rede pública passa por tentativas de equipagem
das escolas com computadores, mas enfrenta ainda hoje, problemas como manutenção dos laboratórios, que muitas vezes não têm máquinas suficientes para a
demanda exigida e, então, o trabalho do professor se vê prejudicado. Documentos
oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) recomendam o uso dessas tecnologias,
no entanto, não se observa da parte do poder público um empenho verdadeiro e
efetivo para esse atendimento. Sobre isso, os PCNs enfatizam:
É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que
possam estar atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes
e futuras (BRASIL, 1998, p. 96).

Assim, ao utilizar os recursos oferecidos pelos computadores, o professor faz
uso de um meio moderno para trabalhar seus conteúdos de uma outra maneira,
diversa daquela que está habituado a trabalhar. Além disso, coloca o aluno em
contato com equipamentos que podem ser úteis em sua vida profissional futura.
Sabe-se, no entanto, que para que as TIC sejam amplamente utilizadas e seus
efeitos possam ser sentidos há alguns problemas que devem ser resolvidos como,
por exemplo, a aceitação e apropriação dos professores. Mesmo parecendo um
problema menor, é uma questão a considerar, já que boa parte dos docentes não
dominam as ferramentas tecnológicas, têm medo da mudança e não se sentem
a vontade em mudar seus métodos de ensino que aplicam há anos. Para Sancho
et al. (2006, p. 36):
Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que
se transforme em melhora, muitas coisas terão que mudar. Muitas
estão nas mãos dos próprios professores, que terão que redesenhar
seu papel e sua responsabilidade na escola atual. Mas outras tantas
escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e da própria sociedade.

Além disso, há outro problema que parece ser ainda mais difícil de solucionar – a
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má equipagem das escolas. Se ainda se está longe de alcançar o modelo ideal de
um computador por aluno em cada sala de aula, ao menos, essas mesmas salas
deveriam estar equipadas com um projetor e um computador à disposição do
professor com acesso a banda larga para fazer uso de todos os recursos que a
internet pode oferecer hoje em dia. Isso não se observa, ou se observa de modo
muito incipiente nas escolas públicas brasileiras.

Considerações finais
A educação é um bem essencial ao desenvolvimento de um país e de um povo.
Uma boa educação não pode prescindir do trabalho de um bom professor para
assegurar as bases de formação dos alunos. A sociedade contemporânea exige
dos profissionais do ensino uma atualização constante de suas práticas educativas. A evolução tecnológica, representada pelo computador e a internet apontam
para a necessidade imperativa de que essas ferramentas estejam a serviço da educação, do ensino e da aprendizagem. Sabe-se que há um processo em curso para
que a inserção da tecnologia nas escolas e nas salas de aula ocorra, porém isso se
faz de maneira muito lenta. Kenski (2003, p. 71) defende que:
[...] para que a escola possa estar conectada ao ambiente tecnológico
das redes é preciso, antes de tudo, possuir a infraestrutura adequada: computadores em número suficiente, de acordo com a demanda
prevista para sua utilização; modems e formas diversificadas e velozes de conexão (via telefone, cabo, rádio...).

Além disso, o gestor e a administração pública precisam tratar de uma questão
talvez crucial para que isso ocorra de modo eficiente, ou seja, a formação continuada do professor. As faculdades de licenciatura não formam os novos professores
para a nova realidade que se coloca hoje como destaca Rodrigues (2009, p. 17):
Esse novo conhecimento exigido na profissionalização docente nos
leva a refletir sobre a necessidade de repensar tanto os cursos de
formação inicial quanto os programas aligeirados de formação continuada, pois as habilidades necessárias para a utilização dessas tecnologias como mediadoras na prática pedagógica exigem tempo de
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capacitação/experiência e apoio técnico permanente, sem os quais
essa reinvenção nas práticas do professor é uma ilusão.

Desta forma, mesmo a formação continuada deve ser tal que prepare o professor
para sentir-se apto a utilizar as TICs em suas aulas. Isso não representa a solução
para os problemas da educação, mas certamente pode vir a ser um importante
fator de melhoria de sua qualidade.
A transformação ocorrerá quando várias ações forem realizadas em conjunto,
mas a instrumentalização da escola, a formação continuada do professor e a ação
dos gestores escolares podem representar o princípio de melhores condições de
aprendizado aos alunos, podendo, em consequência, transformar o país e colocá-lo no rol dos que deram uma guinada na educação, levando-o também ao desenvolvimento social, político e econômico.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a formação dos professores e como
as metodologias utilizadas no trabalho com jovens e adultos têm atendido às
expectativas deste público. Analisa ainda, como as universidades têm tratado o
assunto em seu currículo para subsidiar os (as) professores (as) para que atendam as especificidades deste segmento, bem como, perceber até onde a formação
continuada, oferecida pela Rede Municipal de Educação tem conseguido suprir
as lacunas deixadas pela formação acadêmica e, principalmente, como a escola
tem atendido as expectativas e necessidades desses sujeitos.
Palavras-chave: Gestão escolar; Formação Docente; Educação de Jovens e Adultos.

Introdução
O objetivo deste trabalho é refletir sobre o papel da escola, mais especificamente
da qualidade do atendimento que a escola, através das mediações pedagógicas,
dá ao aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de perceber como a escola articula qualitativamente os saberes formais que ela acredita que devem ser
ensinados com as expectativas e reais necessidades de aprendizagem dos alunos.
A intenção é dialogar com todos os envolvidos, conhecer interesses e/ou necessidades dos educandos, o que traz o professor para esta modalidade de ensino
e, principalmente, como a sua formação tem contribuído para qualidade de sua
prática pedagógica e como a construção do currículo da EJA, os eixos dos saberes
construídos na Proposta Curricular – Quadro de Saberes Necessários - da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Guarulhos, assim como a contribuição de diversos autores a cerca do assunto tem acrescentado à sua práxis.
Estas reflexões não têm a pretensão de esgotar o tema, dada a sua complexidade,
mas fomentar um debate construtivo. Não se pretende trazer receitas prontas
até mesmo porque não existem mágicas para ensinar. Conforme afirma Rubem
Alves (2004, p.37) não é possível saber exatamente como preparar o educador.
Para o autor, isto talvez nem seja possível, já que é “[...] É necessário acordá-lo [..]
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e talvez acordados repetirão o milagre da instauração de novos mundo.”
Partindo das necessidades dos educandos e de sua ação pedagógica, pautados na
legislação que rege a modalidade em questão e bebendo da fonte de autores que
escrevem e escreveram sobre o tema, este trabalho é o resultado de conversas
com quem quer e precisa aprender e com quem gosta de ensinar com qualidade .
A constatação é de que as mediações feitas com o público adulto (acima de 30
anos) na maioria das vezes são voltadas apenas à socialização e domínio do
sistema alfabético e quase sempre infantilizado, conforme o depoimento abaixo:
“Procuro adequar para os adultos as atividades que dou para as
crianças. Eles também gostam de atividades em folhinhas e de recortes. Às vezes também dou pinturas. Eles são carentes e querem coisas
que os alegrem. A vida deles já é tão dura... Não é sempre, mas às
vezes trago alguns desenhos pra eles pintarem.”
Este tipo de prática, além de não atender as necessidades dos adultos, tão pouco
tem contemplado as expectativas dos jovens e adolescentes o que também tem
se revelado nas avaliações diagnósticas e nos movimentos de resistências que são
perceptíveis através da infrequência e indisciplina. A escola que até dois anos
atrás atendia adultos com idade média dos 25 aos 70 anos, atualmente passou a
receber adolescentes a partir de 15 anos nos levando a uma reestruturação e organização do espaço físico, a rever concepções, ações e intervenções. São tempos
novos. Tempos de entender como se ensina e como se aprende da adolescência à
maturidade.
O ensino para este público deve considerar que, ao escolherem o caminho da
escola, os jovens e os adultos optam por uma via propícia para promover o seu
desenvolvimento pessoal. Embora Freire (1996) afirme, e com razão, que ninguém é sujeito de autonomia de ninguém, proporcionar situações de aprendizagem significativas podem dar condições aos indivíduos para que se apropriem
da cultura dos dominantes, reflitam sobre sua prática e possa ter a oportunidade
de fazer as transformações que precisar e/ou achar necessária para intervir no
mundo, como destaca Freire (1996, p.98):
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[...] Intervenção vai além do conhecimento dos conteúdos bem ou
mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação uma ou só a outra
dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante.

Metodologia
Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa envolveram o acompanhamento das avaliações de um grupo de 60 (sessenta) alunos ao
longo de dois semestres com avaliações diagnósticas no início do curso, avaliações
processuais durante o curso e avaliações de averiguação da aprendizagem ao final
do semestre; entrevistas com alunos no início do período, no final da modalidade
e após ingressarem no Ensino Médio; entrevistas com professores e coordenadores pedagógicos; pesquisa da legislação pertinente e de referenciais teóricos que
tratam sobre o tema e acompanhamento das horas-atividades da escola.

Considerações finais
Ao longo deste trabalho e, principalmente, no acompanhamento e observação
das vivências no cotidiano da escola, foi possível constatar que há uma dicotomia
entre o que o aluno adulto busca nos bancos escolares e o que a escola oferece. O público adulto vem pra escola com o objetivo claro de instrumentalizar-se
formalmente dos conhecimentos acumulados pela humanidade para aumentar
suas possibilidades de inserção na vida produtiva do país. Por sua vez, a escola
oferece a estes indivíduos a mesma proposta de ensino oferecida a crianças e
adolescentes matriculados no ensino fundamental.
Ao desconsiderar as especificidades do adulto, a escola pode (e tem feito) contribuir consideravelmente para elevar índices de evasão na EJA. Vimos, portanto, como urgente a necessidade de dar à modalidade da Educação de Jovens e
Adultos a relevância que ela precisa ter, dada a sua importância na contribuição
para construção de uma sociedade menos excludente e mais justa. A Educação
de Jovens e Adultos urge de profissionais com formação acadêmica específica.
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É necessário uma formação que considere a importância desta modalidade como
via de enfrentamento para combater a exclusão. As organizações dos currículos
das universidades que formam os professores precisam considerar as necessidades deste público carregado de história. As políticas nacionais traçadas pela LDB
e por órgãos como o Conselho Nacional de Educação, ainda não se efetivaram
nos bancos das universidades. O professor é formado para trabalhar com crianças e adolescentes e adapta esta formação para atender adultos.
Ao desconsiderarem, em seus currículos, questões pertinentes à EJA, as universidades contribuem não somente para uma formação deficitária dos futuros professores como também torna-se responsável para a formalização da exclusão de
adultos. Relatos de alunos que concluíram o Ensino Fundamental na modalidade
EJA, revelam que receberam o certificado de conclusão da escolaridade, mas sem
as competências necessárias para o acesso aos bens culturais e principalmente às
exigências do mercado de trabalho. Entendo que as universidades contribuem,
mas não podem ser responsabilizadas sozinhas por esta formação de certificação.
A escola, e mais especificamente os professores, não podem se furtar ao compromisso político e social que o ofício de ensinar exige. O ato de ensinar somente se
efetiva quando o sujeito se coloca na condição de aprendiz diante do objeto de estudo. Considere aqui, objeto de estudo, o aluno que como aprendiz, também ensina.
Assim mesmo, ensinar e aprender é dialético nas palavras do mestre Paulo Freire,
principalmente quando se trata de adultos com uma vivência riquíssima e uma grande capacidade de ensinar a viver apesar das adversidades. Há que se considerar que
estes homens e mulheres sobreviveram bravamente numa sociedade letrada, sem
dominar o código escrito. Participam de movimentos sociais nas igrejas, em lutas
sindicais, associações de moradores e etc, sem terem tido a oportunidade de ter feito nos bancos escolares, reflexões a cerca das transformações ocorridas no mundo.
Assim, reduzir abordagens pedagógicas para adultos à uma adaptação do que se ensina para crianças, não pode ser considerado apenas falta de preparo. É falta de respeito. É desconsiderar a historicidade do ser
humano para fora e/ou além dos bancos escolares sejam eles adultos ou
não. É não respeitar o direito de construir novos conhecimentos pela incorporação de outros saberes acumulados ao longo da história de vida.
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A qualidade na docência para adultos precisa necessariamente passar pela consciência, por parte dos professores, da incompletude humana. Parece-me que o
aluno adulto quando procura a escola já tem claro esta ideia. Sabe-se que ainda
há muito a aprender. Quando o professor sabe-se inacabado, também busca caminhos para superar a precariedade de sua formação e a necessidade infinita
de aprender para ensinar. Não podemos desconsiderar quais caminhos têm se
colocado à frente dos professores como possibilidades de avanço na superação
da uniformização da pedagogia que desconsidera a diferença dos tempos de vida
dos alunos.
Como vimos no decorrer deste trabalho, há autores que abordam a questão da
necessidade da qualidade na Educação dos Jovens e adultos, assim como, na
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, os espaços formativos fora e
dentro do horário de trabalho têm se colocado como uma alternativa para uma
reflexão sobre e para a prática de uma pedagogia voltada para este público.
Por certo que não há receitas prontas de como ensinar adultos ou crianças. O que
sabemos é que ensinar exige a capacidade interminável de refletir sobre a prática
no exercício da função. É considerar o que o aluno sabe, não para mantê-lo no
status em que chegou à escola. É para que juntos, alunos com a mediação dos
professores, se apropriem dos conhecimentos acumulados pela humanidade, reflitam e atuem criticamente sobre os mesmos, produzam novos saberes e principalmente ampliem sua capacidade de interação, de humanização e solidariedade
como saberes fundamentais para vida em sociedade
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo discutir as possíveis contribuições da gestão escolar em relação à formação continuada de professores, considerando a escola
como um espaço privilegiado para sua concretização. São discutidos aspectos
inerentes à gestão democrática da educação e à formação continuada de professores a partir das experiências formativas desenvolvidas na EMEF Amador
Aguiar (Barueri – SP). Os resultados destas têm evidenciado que a escola está se
constituindo como um espaço formativo importante, no qual os professores vêm
repensando e modificando suas práticas educativas, construindo saberes específicos da docência e oportunizando aos alunos aprendizagens significativas.
Palavras-chave: Gestão Escolar; Formação Continuada de Professores; Formação
Profissional.

Introdução
A formação continuada de professores deve considerar o estudo e a análise das
situações do cotidiano escolar, possibilitando a estes profissionais que revejam
suas ações educativas e oportunizem aos alunos um ensino de qualidade. A gestão
escolar tem um papel essencial nesse processo, pois pode promover ações no sentido de garantir que a escola seja um espaço importante de formação profissional.
Neste trabalho concebemos a escola como um espaço permanente de formação
continuada de professores, pois “não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar soluções” (AGUIAR, 2008, p.4).
Cabe aos gestores proporcionar momentos onde os professores troquem experiências e saberes, segundo um trabalho coletivo e colaborativo. Na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Amador Aguiar (Barueri – SP), vem sendo desenvolvido um
processo de formação continuada, no qual os professores vêm encontrando oportunidades de reconstrução de seus saberes e práticas educativas, tendo em vista a qualificação do ensino desenvolvido em seu âmbito e a aprendizagem efetiva dos alunos.
No primeiro momento, discute-se a gestão democrática da educação no Brasil e
apresenta como o gestor escolar pode auxiliar o trabalho pedagógico realizado
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pelo professor e colaborar para garantir que os alunos aprendam efetivamente.
Em seguida discute-se a formação continuada de professores e apresenta a escola
como um espaço propício a esta formação, haja vista que é neste que o professor
vai construindo e reelaborando seu fazer educativo, ou seja, é onde aprende efetivamente a docência.
Os resultados desta experiência educativa têm evidenciado que a escola está se
constituindo como um espaço formativo importante, no qual os professores vêm
repensando e modificando suas práticas educativas, construindo saberes específicos da docência e oportunizando aos alunos aprendizagens significativas. Com
esse trabalho esperamos contribuir com reflexões e possíveis ações por parte dos
profissionais da educação.

A Gestão Democrática na Educação Brasileira
O conceito de gestão escolar é um tema atual e vale a pena compreender, já que
compromete a escola e os sujeitos, oferecendo um caminho a seguir. A gestão escolar
caracteriza o planejamento do trabalho escolar e a racionalização do uso de recursos
materiais, financeiros, intelectuais, dirigir e controlar os serviços necessários à educação, bem como coordenar o trabalho das pessoas. O gestor escolar é um profissional
que deve colaborar para a construção de uma escola de qualidade, colaborando para
um melhor desempenho da escola pública, respeitando limites e contribuindo para
ocorrer a transformação que todos anseiam. Segundo Libâneo (2001, p.115):
Sendo assim, as escolas podem traçar seu próprio caminho envolvendo professores, alunos, funcionários, pais e comunidade próxima, que se tornam co-responsáveis pelo êxito da instituição. É assim
que a organização da escola se transforma em instância educadora,
espaço de trabalho coletivo e aprendizagem.

O maior e mais difícil desafio a ser resolvido é fazer com que a administração
escolar, nas instituições de ensino atinja grau satisfatório de autonomia, que lhes
garantam recursos e condições capazes de permitir a implantação de novas ideias
pedagógicas e administrativas surgidas no coletivo. Esse é um dos principais
objetivos de uma Gestão Democrática.
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A escola e a formação continuada de professores
É na sala de aula, por intermédio da competência do docente, que ocorre a mediação entre o educando e os conteúdos curriculares, possibilitando a aprendizagem
de conhecimentos e a formação de habilidades cognitivas e sociais. A realidade
das salas de aula está se tornando cada vez mais desafiadora. Entre os desafios
a serem encarados na escola pelos professores destacam-se a indisciplina, as dificuldades de aprendizagem, os problemas sociais e cotidianos cada vez mais
complexos, entre outros. Os cursos de formação de professores não estão preparando esses profissionais para enfrentar a diversidade e os problemas sociais que
acabam se refletindo na escola. Modificações na forma de se pensar a formação de
professores não têm garantido mudanças imediatas nos cursos de formação para
docentes, sobretudo, nas licenciaturas. As mudanças nesse lugar parecem ser mais
lentas e seguir um caminho mais complexo. Segundo Imbernón (2010, p.31):
[...] é necessário começar a refletir sobre o que nos mostra a evidência
da teoria da prática formadora dos últimos anos e não nos deixarmos
levar pela tradição formadora, para assim tentar mudar e construir
uma nova forma de ver o ensino e a formação docente, a fim de transformar a educação e contribuir para a sociedade mais justa.

A formação continuada surge com o objetivo não apenas de conhecer os conhecimentos dos profissionais da educação, mas de transformar os conceitos, contribuir para melhorar o desenvolvimento de sua prática e para o progresso da
instituição onde trabalha e de todos os integrantes que dela participam. A formação continuada contribui para a melhoria do ensino-aprendizagem e gera reflexões, discussões e troca de experiências. A competência docente é construída
e depende muito do nível de consciência e comprometimento dos educadores.
Portanto a competência docente é um eterno processo de desenvolvimento, no
qual o educador, em seu trabalho e em sua prática diária vai revendo de forma
crítica, analisando e organizando sua competência pedagógica. Nesse sentido,
Freire (2003, p. 28) destaca:
A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe
coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes
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mesmo de iniciar sua atividade docente. Esta atividade exige que
sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem
vivida, vai deixando claro que ela requer formação permanente do
ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua prática.

A busca por uma educação de qualidade exige repensar a formação inicial dos
professores, assim como um cuidado especial com a formação continuada desse
profissional, segundo um olhar crítico e criativo. A proposta de formação continuada na escola parece estar contribuindo para a melhoria da atuação dos professores. Percebemos que estes profissionais estão adquirindo novos saberes e novas
metodologias de ensino-aprendizagem, as quais vêm sendo colocadas em prática
em suas aulas. O gestor escolar também é um agente de mudança, portanto, deve
trabalhar no sentido de tornar a escola um espaço propício à formação continuada
de professores, motivando e fazendo com que cada educador se sinta capaz de
transformar suas práticas educativas e garantir aprendizagens efetivas aos alunos.
Assim, precisa fomentar a construção de práticas pedagógicas que favoreçam o sucesso escolar dos alunos, organizando tempo, espaço e o trabalho dos professores.

Considerações finais
A formação continuada dos professores acontece ao longo da vida profissional,
especialmente dentro do espaço escolar, por meio da aprendizagem prática da
docência, de atividades formativas, reuniões pedagógicas, horas-atividades, entre outros. O conhecimento construído na escola pelo professor articula formação,
gestão escolar e aprendizagem do aluno. A qualidade de uma escola, em grande
parte, está associada à formação dos professores. Desse modo, o gestor escolar
tem um papel de extrema relevância na garantia de condições pedagógicas para
que a escola se transforme num espaço de formação continuada de professores,
no qual são construídos conhecimentos e compartilhadas experiências educativas. Valorizar saberes, refletir sobre as demandas da escola e buscar soluções
para seus problemas é fundamental para melhorar a aprendizagem dos alunos.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma análise dos processos formativos da Rede Municipal de Guarulhos e da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, ao mesmo tempo
em que faz uma retrospectiva das grandes e importantes mudanças que ocorreram na educação a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996. A vivência e o olhar da pesquisadora como
educadora e gestora desde 1981 confirmam ser a educação uma grande aliada
na transformação das pessoas. Para tanto, apresenta dados e informações que
corroboram com políticas concretas de formação continuada em serviço, a fim de
modificar posturas arcaicas e desatualizadas, trazendo um impacto significativo
na busca da qualidade social da educação e de melhores resultados.
Palavras-chaves: Formação continuada; Qualidade social da educação; Prática
pedagógica

Introdução
Este trabalho tem por objetivo evidenciar as mudanças observadas e vivenciadas
na educação pública do estado de São Paulo a partir de 1981, principalmente a
formação continuada no desenvolvimento do trabalho pedagógico das escolas
da Rede Municipal de Guarulhos. Revendo o histórico da educação até os dias
de hoje, foi possível entender melhor o porquê de algumas mudanças e a importância de uma educação mais humanizadora.
A proposta deste trabalho é apresentar os impactos da Constituição de 1988 e da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) na educação brasileira,
enfatizado as formações oferecidas pela Secretaria de Estado da Educação e os
investimentos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos
na construção de uma Rede que ofereça formação aos professores e gestores,
para que repensem suas práticas e seu preparo profissional para a condução do
processo ensino-aprendizagem. A importância de um trabalho desta natureza
se justifica pela relevância que tem hoje o debate sobre a busca da equidade, da
educação de qualidade para todos, da alfabetização e do letramento a fim de di-
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minuir o abismo que separa os alunos da leitura e da escrita, da compreensão da
lógica matemática, do direito à brincadeira e à aprendizagem.

Principais transformações na educação brasileira
pós-democratização
Nas décadas de 1960 e 1970, as aprendizagens desenvolvidas na escola se definiram por habilidades, atitudes e concepções de valores articulados aos interesses das diferentes classes sociais e foram reduzidas a mero fator de produção
(GALVANIN, 2005). Nas escolas, a memorização e a repetição eram enfatizadas
pelo método conteudistas, sem se preocupar com o desenvolvimento intelectual,
cultural e de raciocínio do aluno, com avaliações quantitativas num processo conhecido como “educação bancária”.
A partir de então, novas palavras foram sendo incorporadas nas ações e decisões no
cotidiano escolar. Por exemplo, começou-se a falar em democracia, tendo em vista
a transição pela qual passava o Brasil mediante a aprovação da Constituição da
República Federativa do Brasil em 1988, reconhecendo a educação como direito garantido a todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, assegurando às pessoas liberdade, valorização dos profissionais da educação e, principalmente, gestão democrática. A Constituição de 1988 fixou também
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação
básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, o
que trouxe um grande avanço na área da educação (GALVANIN, 2005).
Diante da constatação de que a educação escolar não conseguia responder plenamente às necessidades de melhor distribuição de renda e, por extensão, saldar as
dívidas sociais acumuladas em décadas passadas, tendo como eixo a equidade social, formando os indivíduos para a empregabilidade, a educação foi tomada como
requisito indispensável ao emprego formal, contendo a pobreza (OLIVEIRA, 2004).
A escola foi escolhida como núcleo centralizador dos programas de reforma das
políticas educacionais, por meio da Lei nº 9394/96, repercutindo diretamente na
composição, estrutura e gestão das redes públicas de ensino. Desta forma, a
configuração das redes nos aspectos físicos e organizacionais junto com os con-
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ceitos de eficiência forma importando as teorias administrativas e de produção
para o campo pedagógico. Os professores foram considerados os principais (e
quase únicos) responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema
educacionais. Nesse período, a Rede Estadual de ensino de São Paulo realizou
muitos investimentos na formação dos professores, com a implantação da figura
do Professor Coordenador Pedagógico. Outras estratégias de formação foram
implantadas como as discussões coletivas, as reuniões de hora atividade, o Circuito Gestão, Ensino em rede, videoconferências, cursos nas oficinas pedagógicas
sobre Projetos interdisciplinares, autonomia, flexibilidade do currículo, gestão
democrática, trabalho coletivo, entre outros.
Na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos, as mudanças prescritas na LDB
somente começaram a ser colocadas em prática a partir de 2001, quando grandes
investimentos foram realizados na construção de escolas e na ampliação do acesso e da permanência dos alunos da Educação Infantil e nos anos iniciais da Educação Fundamental. Foram enfatizadas as reuniões pedagógicas como momento
de formação, estimulados os encontros com alunos, pais e professores, foram
criados fóruns de discussão sobre as práticas pedagógicas, cursos de formação
para professores, ampliação da carga horária, implantação da EJA, Projetos de
arte no currículo, hora atividade, Professor Coordenador Pedagógico, entre outros mecanismos em busca da qualidade social da educação no município.
A princípio, as formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação encontraram muitas resistências. Muitas vezes os professores que esperavam por
receitas prontas nas formações se irritavam, pois as reuniões focavam na reflexão
teórica, no debate, no relato das atividades realizadas por eles mesmos e na busca
de soluções conjuntas para as angústias dos professores. Romper com o modelo
vigente de formação de professores como transmissão de técnicas, informações
e métodos implicou um esforço no sentido de descontruir essa concepção bancária junto ao imaginário docente, pois construíram nesta concepção sua trajetória
profissional (PREFEITURA DE GUARULHOS, 2010).
No processo de sistematização dessas formações, passou-se a discutir e a elaborar, conjuntamente, o documento conhecido como QSN - Quadro de Saberes
Necessários da Rede Municipal de Educação de Guarulhos, além do PPP -

Gestão Democrática na Escola Pública: Reflexões e Práticas

55

Projeto Político-pedagógico das escolas, que muito contribuíram para o
desenvolvimento da Educação da Rede Municipal de Educação de Guarulhos.
Na última década, foram oferecidos também vários cursos em EaD, como
Escola de Gestores, desenvolvimento tecnológico, Pró-letramento, dentre outros.
A partir de 2015, a Secretaria Municipal de Educação implantou o CEMEAD
(Centro Municipal de Educação a Distância), com o objetivo de oferecer formação
remunerada aos professores e gestores da Rede, com a entrega de notebooks para
todos os que optaram pela ampliação da jornada, a fim de facilitar o trabalho
dos profissionais de educação em busca de uma capacitação mais adequada, e a
implantação de kits multimídia (tela de projeção, Datashow, sistema de som,
lousa digital) em todas as salas de aula.

Considerações finais
A formação continuada apresenta-se como fator relevante e imprescindível para
uma atuação repleta de significação, possibilitando ao educador maior aprofundamento dos conhecimentos profissionais, adequando sua formação às exigências do ato de ensinar, levando-os a reestruturar e aprofundar conhecimentos
adquiridos na formação inicial. O professor que participa de atividades de formação continuada pode refletir sobre suas práticas e trabalho diário para uma
atuação docente reflexiva.
Essa formação deve estar de acordo com as exigências da sociedade, atendendo
às necessidades do profissional, fazendo-o sentir-se realizado, a fim de elevar a
qualidade de ensino, despertar o olhar crítico em relação a práticas de ensino,
fazendo com que os docentes reconheçam suas dificuldades e trabalhem na possibilidade de melhorias, aprofundando seus conhecimentos e adequando-se às
novas exigências do ato de ensinar.
Ainda há muito em que se avançar com relação à qualidade das formações oferecidas, assim como há muitas barreiras a vencer, como, por exemplo, a falta de
tempo dos educadores para se dedicarem às formações, tendo em vista que a
maioria acumula dois cargos ou até mais, devido aos baixos salários. Entretanto,
ações como as da Secretaria Municipal de Guarulhos, de ampliar a carga horária atrelada à formação continuada, com melhoria da remuneração, são passos
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importantes para alcançarmos um ideal: que cada professor atue em apenas um
local, a fim de poder se dedicar ao trabalho que desenvolve por inteiro.
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Resumo

“Pessoas que sabem as soluções já dadas são mendigos permanentes. Pessoas que aprendem a inventar soluções novas são
aquelas que abrem portas até então fechadas e descobrem novas
trilhas. A questão não é saber uma solução já dada, mas ser capaz de aprender maneiras novas de sobreviver.” (Rubem Alves)

A parceria da escola com a família é essencial, pois o apoio desta possibilita que a
escola crie alternativas para atingir seu objetivo de formar cidadãos conscientes de
seus direitos e deveres, tornando-o capaz de estabelecer uma relação educativa humanizada. O presente trabalho trata sobre a importância da participação da família
no cotidiano escolar. Considerando que a presença da família pressupõe a melhora
das relações no ambiente escolar, tal aproximação depende de um processo complexo que envolve mudança de postura, comprometimento de ambas as partes
com o aluno e o trabalho e permanente disponibilidade para atualizar e se envolver
com todos os atores deste processo, ou seja, aluno, família, professor e escola.
Palavras-chave: Educação Escolar; Gestão Democrática; Família.
É função da escola educar, formar e informar, se pensarmos que todo indivíduo
passa por este processo para se entender a função social de cada ambiente ou espaço do qual ele faz parte, a escola também tem essa tarefa em relação às famílias
formando e informando para que se possa entender as relações ali existentes. A
escola é fundamental para consolidar tais conceitos e alicerçar essa relação, possibilitando que escola e família estabeleçam boas relações.
A inquietação deste relato foi provocada em um processo reflexivo que levou
em conta a observação do cotidiano escolar, onde se observa que algumas famílias buscam a escola quando estes estão diante de solucionar suas demandas
pessoais, despertando assim, o interesse da gestão desta escola por compreender
a ausência da família na vida escolar de seus filhos, ainda que solicitados. Para
aprofundamento do tema, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico e
qualitativa de campo, a partir de leituras e as ações realizadas no espaço escola.
A parceria com a família é imprescindível, o apoio desta possibilita que a escola crie alternativas para atingir seu objetivo de formar cidadãos conscientes de
seus direitos e deveres, tornando- o capaz de estabelecer uma relação educativa
humanizada. Todo esse envolvimento entre a família e a escola só foi possível
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por estarmos vivenciando um processo de gestão democrática, que tomou forma
e transformou-se na oportunidade real e ideal para consolidar esta instituição
como um espaço público, de construção coletiva e de crescimento e participação
na cidadania.

Gestão democrática
A palavra gestão tem sua origem no Latim “Gestio” que significa, a ação de gerir
determinado órgão ou instituição tem como incumbência geral a administração,
sendo que esta última se dá em diversos aspectos. O termo democracia surgiu
na Grécia Antiga (demo= povo kracia= governo). Levando em consideração seu
ponto de vista etimológico, a expressão “gestão democrática” ressalta a importância da participação popular no tocante às decisões relacionadas ao funcionamento da instituição escolar. Oficializando este movimento de gestão democrática dentro das escolas podemos cita a Constituição Federal de 1988, no artigo 205:
Art.205. A educação direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentiva da com a colaboração da sociedade, visan
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

A democratização da gestão escolar só é possível quando os gestores estão abertos a este processo e que tenham o conhecimento em gestão de pessoas. O processo educacional envolve uma construção coletiva para que haja uma organização
que atenda a comunidade escolar. Esse é um processo social colaborativo que
implica na participação de todos da comunidade escolar, pais, professores, funcionários, gestores e órgãos da comunidade. O resultado desse envolvimento é a
tomada de decisões conjunta e organizada que terá como resultado a qualidade
do ensino, onde o educando faça parte do seu processo de aprendizagem, sendo
coautor de sua própria história. Tratando-se da questão educacional, o ideal é
possibilitar que as equipes de profissionais sejam comprometidas com o seu trabalho e um grupo coeso, que se dedica, se atualiza, sabendo relacionar-se entre
si e com a comunidade, que possam tomar decisões, compartilhando seu conhecimento, ensinando e aprendendo de forma coletiva para agregar valores a insti-
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tuição, sendo esta articulação mediada diretamente pelos gestores responsáveis.
E também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96. A
LDB, em seus artigos 14 e 15, apresentam as seguintes determinações, no tocante
à gestão democrática:
Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com
as suas peculiaridades e coforme os seguintes princípios:
I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas
de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as
normas de direito financeiro público.

Portanto, cabe à escola tornar-se o agente de mudança social e, num espaço
democrático, garantir ao educando/a o direito de usufruir da construção do seu
conhecimento, oferecendo aos professores/as educação contínua, contribuindo
para que os mesmos se sintam comprometidos com a qualidade da educação,
viabilizando uma gestão (direção, coordenação e supervisão) mais democrática e atuante, criando propostas e alternativas para uma possível superação de
problemas escolares, segundo Dourado:
[...] Um processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos
limites da prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa
prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de
canais de efetiva participação e de aprendizdo do “jogo” democrático
e, consequentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário
que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas
educativas (DOURADO, 2000, p. 79).

Considerações finais
Considerando que a presença da família pressupõe a melhora das relações
no ambiente escolar, tal aproximação depende de um processo complexo que
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envolve mudança de postura, comprometimento de ambas as partes com o aluno
e o trabalho e permanente disponibilidade para atualizar e se envolver com todos
os atores deste processo, ou seja, aluno, família, professor e escola. Esta reflexão
a justifica-se pela importância desta parceria entre a família e a escola ser imprescindível a criança, pois o apoio desta possibilita que a escola crie alternativas para
atingir seu objetivo de formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, tornando-o capaz de estabelecer uma relação educativa humanizada.
Todo esse envolvimento família-escola só foi possível por estarmos vivenciando
um processo de gestão democrática da escola, que tomou forma e transformou-se na oportunidade real e ideal para consolidar esta instituição como um espaço público, de construção coletiva e de crescimento e participação na cidadania.
Ao observar famílias que estabelecem uma comunicação fluente e participação
ativa na escola de seu filho, pode-se perceber que o desenvolvimento do mesmo
é melhor estabelecendo uma boa relação social, entre escola e família em prol do
desenvolvimento da criança.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo implantar no Complexo Educacional Prof. Carlos Osmarinho de Lima - EMEF, escola em que estou diretora, as teorias estudadas no curso de Especialização em Gestão Escolar da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), com a finalidade de efetivar a gestão democrática, concedendo autonomia, participação social e liberdade de ação a todos os envolvidos
no processo educativo (alunos, pais, professores e demais funcionários), sobretudo, valorizando a participação das famílias.
Palavras-chaves: Gestão Democrática da Educação; Gestão Compartilhada.

Introdução
Neste artigo apresento reflexões sobre uma experiência de construção de uma
gestão democrática no Complexo Educacional Prof. Carlos Osmarinho de Lima –
EMEF, escola em que atuo como gestora, por meio do estímulo à participação das
famílias dos alunos na construção e implementação de um plano de intervenção
educativo que minimize os pontos negativos da instituição e fortaleça os positivos, elevando a qualidade na educação de nossos alunos.
Também, apresento a relevância que tem o Projeto Político-Pedagógico e o Conselho Escolar no que se refere à construção da gestão democrática, destacando a
importância que há na integração da comunidade com a escola, mostrando possibilidades e medidas práticas que propiciam essa inter-relação.
Com este artigo, espero contribuir com gestores que desejam romper com a administração autoritária, em que a autonomia está voltada apenas aos interesses
do mesmo e em que o Projeto Político-Pedagógico não passa de um documento
com finalidade de cumprir as exigências burocráticas determinadas pelos órgãos
superiores e veem o Conselho Escolar e outros órgãos colegiados como mais uma
tarefa imposta à escola onde atua. A partir da experiência vivida, relatada aqui,
pressuponho que servirá de norte para aqueles que pretendem implantar uma
gestão democrática no espaço em que atuam como gestores.
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O Processo de Construção
O Complexo Educacional Prof. Carlos Osmarinho de Lima – EMEF realiza um
trabalho voltado para o desenvolvimento de uma educação que atenda aos
reais interesses da comunidade escolar, bem como, a estruturação de um espaço
ativo e facilitador, capaz de solucionar os problemas de todos os seus segmentos.
Por esse motivo, a administração escolar tomou a democratização como uma
referência essencial no intuito de utilizar os mecanismos de participação,
unindo forças, evitando impasses e estabelecendo caminhos que pudessem viabilizar uma educação libertadora e transformadora.
O processo de gestão participativa requer o envolvimento da comunidade
escolar nas tomadas de decisões do dia a dia, a fim de alcançar os objetivos.
Portanto, os membros do Conselho Escolar foram convidados a participar dos
encontros de cunho pedagógico, com o intuito de, juntamente com os professores,
gestores e demais funcionários, refletir sobre a tomada de decisões e a resolução de
problemas em nossa escola. O grande desafio tem sido fazer com que pais, mães
ou responsáveis pelos alunos participem efetivamente.
A fragilidade do elo entre família e escola necessitava de um Projeto de Intervenção que
criasse mecanismos para efetivar essa parceria. Era inaceitável que a participação de
pais se restringisse apenas às reuniões de finais de bimestres. Foi necessário, portanto,
traçar coletivamente ações que viessem a suprir a carência de participação da mesma.
Um dos focos do projeto foi levar a proposta que a participação da família na
escola tem implicações na formação cognitiva, social e emocional dos alunos.
O resultado da parceria culminaria em corresponsabilidade pelo processo de
ensino-aprendizagem. No encontro, muitos pais indicaram que os fatores condicionantes socioeconômicos como a falta de escolaridade, os deixavam constrangidos, inibindo sua atuação como protagonistas nas tomadas de decisões que a
escola empreende ao longo do ano. Alguns disseram que não eram aceitos pela
organização da família atual, pois há a idealização de que o modelo do passado
(pai, mãe e filhos) é o correto. Porém, após a conscientização da importância deste elo no processo formativo dos filhos, garantiram que a parceria com a escola
seria estabelecida e que auxiliariam na elaboração e implantação de um projeto
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educativo. Em reunião com membros da comunidade, professores e funcionários, todos tiveram a oportunidade de expor seus anseios para os presentes,
além de apontar os entraves do processo de ensino-aprendizagem através de
dinâmica. Foram destacados os seguintes pontos:
•
•
•
•

A não participação efetiva dos pais e de outros membros da comunidade;
Defasagem idade/série;
Analfabetismo funcional;
A não otimização dos espaços educativos.

O desenvolvimento da primeira etapa desse trabalho foi a construção do Projeto de Intervenção cujas ações culminaram na reelaboração do PPP. A segunda etapa inclui a ação propriamente dita. Nesse processo, aproveitou-se toda ocasião para envolver a comunidade escolar. Procuramos promover um ambiente de confiança entre os integrantes da escola e a comunidade externa no sentido de firmarem uma responsabilidade compartilhada.
Para o entrave da não participação efetiva dos pais e de outros membros da
comunidade, os conselheiros sugeriram que quando houvesse reuniões com os
pais, a gestão deveria sempre preparar uma mesa com chá, suco, café, torradas,
entre outras possibilidades. Na ocasião, haveria um caderno de visitas para
controle de frequência que culminasse em premiação aos pais mais participativos
ao final do ano letivo.
Quanto ao fato de termos vários alunos em defasagem idade/série, sugeriu-se que deveria haver um projeto em que os pais viessem à escola para contar
histórias ou dramatizá-las e, em outros momentos, viessem à escola para ver e
ouvir seus filhos contando ou dramatizando histórias. Além disso, poderiam ser
criadas oficinas, as quais os pais ensinariam artesanatos aos alunos (dobraduras,
tricô, crochê, colagens, técnicas de desenho e pintura, aproveitamento de materiais recicláveis, entre outros) e que fossem oferecidas palestras sobre profissões,
realizadas por pais ou outros profissionais, incentivando os alunos a estudarem
para poderem também ter uma profissão. No intuito de erradicar o analfabetismo
funcional foram sugeridos empréstimo de livros e outros materiais pedagógicos
aos alunos e seus familiares e exposição das produções dos alunos, valorizando
seu empenho.
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Nossa escola é muito grande, nova e bonita, porém, possui muitos espaços ociosos como, por exemplo, a sala de música, sala de dança, auditório, biblioteca,
laboratório de ciências, entre outros. Um dos problemas apontados foi a não
otimização destes espaços. Para que fosse solucionado este problema, sugeriu-se que começássemos por equipar o auditório com telão, datashow e cortinas e
o laboratório de ciências com microscópios, lâminas, dorso, esqueleto e mapas.
Outros espaços deverão ser pensados e equipados em uma outra etapa, devido à
necessidade de aquisição de verba para tal ação.

Considerações finais
Este artigo é um relato sobre o resultado de leituras pertinentes ao tema da gestão democrática da educação, segundo o suporte do saber de teóricos, cujas ideias
foram aplicadas no Complexo Educacional Prof. Carlos Osmarinho de Lima, ficando constatada a importância da participação da comunidade nas decisões.
A efetiva participação da comunidade escolar e local na elaboração do Projeto
Político-Pedagógico da escola vem possibilitando a construção de uma educação
com qualidade social. Não é fácil mudar e deixar de administrar a escola somente
pelos desejos, pensamentos, ideais dos gestores e dispender tempo para reuniões,
debates e esclarecimentos. Aceitar a opinião de pessoas que não tiveram preparo
teórico, mas que “sentem na pele” os problemas é um fator determinante para a verdadeira gestão democrática. Compartilhar os desejos, os problemas e as soluções
é, antes de qualquer coisa, o primeiro passo para abandonar a postura autocrata.
O curso “Especialização em Gestão Escolar” foi uma ferramenta fundamental
para que os primeiros passos fossem dados e novas perspectivas surgissem em
relação à parceria formada entre a escola, as famílias dos alunos e demais membros da comunidade escolar.
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Resumo
Este trabalho visa compreender as ações relacionadas entre saúde e escola, parte da
rotina diária, pois resultam situações que levam ao desenvolvimento integral das
crianças. Nesse aspecto, o fortalecimento para o enfrentamento das vulnerabilidades
no campo da saúde visual é um dos desafios postos à gestão escolar tendo em vista o
pleno desenvolvimento social, cultural proporcionados pela escola. A gestão democrática das escolas da Rede Municipal de Educação de Guarulhos-SP tem desenvolvido ações para assegurar o acompanhamento das condições de saúde visual da criança
em idade escolar por meio da parceria entre escolas e unidades de saúde através de
ações integradas escola-comunidade, sabendo que é papel dos pais e principalmente
dos professores na percepção dos problemas visuais e de processamento de informação visual através de sinais manifestados pela criança. Ao realizar o exame de acuidade visual precoce e posterior tratamento de problemas oculares, a criança adquire
uma melhor qualidade de vida e até ter melhoras no aproveitamento escolar.
Palavras-chave: Gestão democrática; Aprendizagem; Saúde visual.
As políticas educacionais, até muito recentemente se configuravam como sendo um conjunto de ações que expressavam uma ampla autonomia de decisão
do Estado, com as classes sociais dominantes as demandas das classes dominadas e de outros atores coletivos e movimentos sociais. Assegurar que a universalização do atendimento educacional é condição para a promoção humanística é um importante fator, pois, a partir deste, os demais direitos (moradia,
saúde, justiça, etc.) serão conquistados visto que a história da humanidade mostra que cidadãos com conhecimentos reivindicam, lutam e se inserem no mundo.
As lutas em prol da democratização da educação pública e de qualidade fazem parte das reinvindicações de diversos segmentos da sociedade há algumas décadas, no
entanto, a partir da década de 1980, resultou-se na aprovação do princípio de gestão
democrática na educação, conforme art. 206 previsto na Constituição Federal de 1988.
O surgimento de uma nova proposta de gestão baseada na democratização das decisões é difundido por inúmeros teóricos que acreditam que para atender as demandas
atuais da sociedade é necessário o apoio de instituições diversas (no caso em questão
a Secretaria de Saúde) para promover uma educação de qualidade, como também por
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especialistas das áreas da psicologia, fonoaudiologia, neurologia, terapeutas ocupacionais com conhecimentos vinculados à educação.
No emaranhado dessa proposta, a gestão escolar prioriza a necessidade de compartilhamento de decisões no âmbito escolar dos sujeitos envolvidos no processo
educativo e na comunidade (pais, alunos, professores, funcionários e representantes da comunidade). Nesse aspecto, a gestão escolar passa, portanto, a assumir um caráter participativo em prol da oferta de uma educação para todos. Na
Constituição de 1988, a gestão democrática e participativa é introduzida como
elemento fundamental. Além disso, visando oportunizar a partilha de decisões
e opiniões no cotidiano escolar dos vários segmentos, é incentivada a criação de
instrumentos e mecanismos nos diversos níveis de ensino.
No Brasil, o reconhecimento do direito à educação tem se efetivado, haja vista a obrigatoriedade do Ensino Fundamental aos seis anos de idade. Com a expansão do atendimento da Educação Infantil, o grande desafio é investir na qualidade de sua oferta
visando o que determina o Plano Nacional de Educação 2014/2024, pois o país caminha para a promoção de um sistema educacional que garanta a todos a igualdade de
condições para participar ativamente da sociedade.
Este trabalho analisa a gestão escolar e a efetivação da educação para todos, sobretudo a implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na escola. A
justificativa é o de fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde
visual que possam comprometer o desenvolvimento escolar, assegurando as ações de
atenção e cuidado sobre as condições de saúde visual dos estudantes. A grande conquista é o uso da verba de Apoio ao Educando para a compra de óculos, utilizando
este recurso para atender os educandos e criar cada vez mais situações favoráveis
aos mesmos.
Depois de todas essas etapas, percebemos o quanto é necessário uma atenção especial
à saúde. Com a parceria saúde e educação, realizou-se um levantamento em relação à
saúde dos educandos quanto à aferição da pressão, visão, peso e dentição. Observou-se crianças abaixo do peso, acima do peso e com problemas sérios de cáries. Entre os
problemas apontados, detectou-se um grande número de crianças com dificuldade
para enxergar. Esses problemas visuais não foram percebidos pelas famílias ou as
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mesmas não conseguiam fazer o exame e comprar os óculos pela sua baixa condição
financeira. Outra questão foi o estímulo ao uso dos óculos, pois muitas famílias não
realizam este acompanhamento ou acreditam que o mesmo cause algum tipo de mal
estar nas crianças. A partir disso, focamos na importância da parceria família–escola,
a fim de colaborar com o objetivo máximo da escola que é o de criar e adequar formas
e condições de aprendizagem para que o aluno se aproprie do saber. Assim sendo, realizou-se uma mobilização entre saúde e educação. A escola encaminhou diretamente
para a Unidade Básica de Saúde (UBS) os alunos com algum problema e a UBS atuou
com o atendimento imediato para estabilizar os sintomas.Assim, como em relação
ao uso dos óculos, a escola, pais e professores trabalharam em conjunto para evitar
situações de desconforto na aprendizagem desses educandos.
Entendemos que a visão assume um papel muito importante no desenvolvimento
integral de nossas crianças e que a descoberta dessa necessidade com diagnóstico
precoce de alterações visuais é de grande relevância, e deve, portanto, fazer parte de
programas em escolas, instituições e ações governamentais. Ações como a realização
da triagem de acuidade visual (teste de Snellen) para identificar os educandos com
problemas visuais, a promoção da comunicação no encaminhamento e resolução desses problemas entre escolas e unidades de saúde são fundamentais para assegurar a
atenção e o cuidado sobre as condições de saúde visual dos estudantes.
O desdobramento de decisões se intensifica nos anos seguintes. Compete ao diretor
de escola o papel de articular e incentivar a participação e ações colegiadas na escola. Tais mecanismos colaboram com a nova proposta de educação que conta com a
participação e o envolvimento de todos. A visão desempenha papel fundamental no
desenvolvimento físico e psicossocial da criança, por isso, a triagem oftalmológica
com diagnóstico precoce de alterações visuais é de extrema importância. O Programa
Menina dos Olhos prevê um conjunto de recursos para a gestão do cuidado das pessoas identificadas com necessidade de atendimento com profissionais especializados,
além do fornecimento de óculos e outros recursos ópticos, propiciando, assim, condições de saúde ocular favoráveis ao aprendizado do público-alvo, melhorando o
rendimento escolar e a qualidade de vida dessa população de forma a reduzir as
taxas de evasão e repetência.
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Considerações finais
O período escolar é considerado um momento importante para o desenvolvimento
psicossocial da criança e a promoção da saúde é elemento-chave para que todas as
condições físicas e psíquicas estejam efetivamente adequadas a esse processo. Entre
os elementos essenciais da saúde está o sentido da visão, que remete diretamente ao
processo de aprendizagem escolar.
Assim, a realização de testes de triagem visual tem importância fundamental para
que seja possível detectar alterações que possam comprometer tal desenvolvimento.
Os distúrbios visuais podem desencadear danos cognitivos, econômicos, sociais
e psicológicos nos indivíduos acometidos. A intervenção precoce nessas alterações pode minimizar os danos causados e, consequentemente, melhorar o rendimento escolar dos estudantes. Essa tarefa deve ser realizada de forma integrada
entre os setores da educação e da saúde e contar com o apoio da comunidade que
precisa ser motivada à promoção da saúde por estes mesmos organismos.
Portanto, programas de triagem visual propostos por políticas públicas de saúde
devem ser efetivamente aplicados nas escolas, tendo clara a percepção da continuidade, ou seja, não bastando realizar ações quando a criança inicia o período
escolar, mas em todas as fases do seu desenvolvimento.
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Resumo
Otimizar a escola pública é um desafio para todos os profissionais da educação
principalmente em um mundo globalizado, tornando fundamentais, dentre outras coisas, o comprometimento da gestão democrática com as políticas públicas na área da educação. Afirma-se, assim, o papel fundamental da escola nesse
processo tendo em vista o princípio constitucional da educação como direito de
todos e dever do Estado. Dessa forma, o objetivo desse estudo visa demonstrar a
relação entre políticas públicas e gestão democrática no contexto escolar. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica e análise do contexto. Diante de
vários desafios e dificuldades que permeiam a educação pública brasileira, a implementação de políticas públicas responsáveis, condizentes com as realidades e
necessidades educacionais podem ser instrumentos eficazes para os gestores escolares comprometidos de forma ética, transparente, participativa e responsável
com a efetividade prática das ações propostas pelas políticas públicas dentro de
uma contextualização escolar.
Palavras-chave: Políticas da Educação; Educação Escolar; Gestão Democrática.
A gestão é fundamental para qualquer organização e a gestão escolar constitui
uma dimensão essencial para administrar, conduzir a educação. A capacidade
de administrar a instituição escolar é relevante para o desenvolvimento do sujeito aprendiz, visto que este, não aprende apenas na sala de aula, mas na escola
como um todo por diferentes faces: pela maneira como a mesma é organizada e
como funciona; pelas ações globais que promove; pelo modo como as pessoas
nela se relacionam e como a escola se relaciona com a comunidade. Uma educação de qualidade resulta do conjunto das relações dos fatores externos e internos
existentes no espaço escolar, e da forma como essas relações estão organizadas.
Administrar o cotidiano das escolas públicas tornou-se um grande desafio para
os gestores da educação básica. Dificuldades de todo tipo interferem ao cumprimento da realização de propostas e/ou tarefas pedagógicas, o que tem levado
muitos gestores a desenvolverem um sentimento de perda de tempo, de incompetência, insuficiência e desânimo diante da diversidade de papéis por ele executado. Ainda neste cotidiano observam-se marcas da imagem de uma escola
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ideal, com educando dóceis e gratos aos seus professores e que vem à escola para
aprender e ser feliz. A busca por institucionalizar a democracia e, simultaneamente, aprimorar a eficiência e a qualidade da educação pública tem sido uma
força poderosa a estimular o processo de mudanças na forma de administração
escolar no Brasil. A participação da comunidade escolar (que inclui professores,
pais/responsáveis, funcionários, educandos e equipe gestora) é parte do esforço em se afastar das tradições corporativas e clientelistas. Em uma instituição
escolar, o gestor desempenha um papel importante para o bom andamento do
processo ensino e aprendizagem, tornando a escola num ambiente democrático e
participativo, resultante de um trabalho mais eficiente se for planejado e desenvolvido de forma integrada e compartilhada. O professor também é um gestor
consciente de que cada ação poderá influenciar diretamente em todo andamento
da escola, principalmente na aprendizagem do educando.
A busca por uma efetivação da gestão democrática, com a participação ativa de
todos os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do educando
é uma luta contínua das escolas públicas e um princípio presente na atual Constituição Federal de 1988. A gestão democrática pressupõe a participação efetiva
dos vários segmentos da comunidade escolar – pais, professores, estudantes e
funcionários – em todos os aspectos da organização da escola. Esta participação
incide diretamente nas mais diferentes etapas da gestão escolar (planejamento,
implementação e avaliação) seja no que diz respeito à construção do projeto e
processos pedagógicos quanto às questões de natureza burocrática. Esta perspectiva de gestão está amplamente amparada pela legislação brasileira. Gestão democrática da educação para uma formação humana: conceitos e possibilidades
A gestão democrática da educação tem uma grande valor no Brasil e no mundo,
mesmo que ainda não se tenha totalmente compreendido seu sentido à prática
social global e à prática educacional brasileira e mundial. Sua importância é inquestionável para a participação humana e para a formação para a cidadania. É imprescidível para a construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária.
Uma escola que teve por muito tempo numa zona de conforto, onde predominava o autoritarismo, faz-se se necessário a desestabilização dessa zona, por parte
de uma nova gestão. A gestão escolar democrática torna-se cada vez mais responsável pela imagem da educação pública oferecida pela escola, à medida que
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supera a fama de ineficiente e vai perdendo seu caráter protecionista e assistencialista. Para tanto, a escola pública precisa avançar em termos de proposta pedagógica, sabendo o que quer e que caminhos seguir para alcançar seus objetivos,
sendo, para tanto, imprescindível que o diretor de escola, juntamente com o corpo docente e a comunidade tenham bem claro a escola que se quer e para quem
se quer. A ideia que se defende é a da responsabilidade compartilhada, ou seja, a
educação escolar é uma tarefa social que deve ser desenvolvida pela sociedade.
A participação efetiva e ativa dos diferentes segmentos sociais na tomada de decisões conscientiza a todos de que são atores da história que se faz no cotidiano da escola com tantos desafios. Estes desafios serão facilitados quando todos
se sentirem responsáveis pelo processo educacional e de maneira democrática
participarem das decisões de gestão educacional e da execução das políticas públicas. Construir uma Gestão Democrática, por meio de exemplos na escola EE
Dagoberto José Machado possibilitou repensar sobre o que sempre nos disseram
que a educação se faz pelo exemplo e creio que este é realmente o caminho. Mas
é certo também, que é mais difícil trilhar, se o rastro não foi deixado. E a tal doutrina militarista rudimentar? Falível como toda imposição. CHEFIAR implica em
direcionar ações ao favoritismo, enquanto LIDERAR com exige paciência, disciplina, respeito e compromisso.

Considerações finais
De acordo com os objetivos propostos pelo trabalho analisamos que a educação
brasileira enfrenta o desafio de oferecer uma educação de qualidade para todos.
O Brasil elegeu a gestão democrática como um dos meios para a construção de
uma cidadania emancipadora/autônoma, capaz de tomar decisões individuais e
coletivas, articulando-se para a compreensão da realidade social.
A gestão escolar democrática participativa é o elemento de democratização da
escola (e consequentemente da sociedade) e de articular as relações sociais com
o contexto histórico que vivenciamos. É claro que a gestão escolar democrática
participativa é construída no cotidiano escolar e que encontra, na figura do professor, um de seus responsáveis, para a criação e manutenção de processos, atitudes e vivências democráticas. O profissional da educação passa, na construção
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e incorporação deste novo paradigma, por transformações em sua identidade
profissional e social, deixando de ser apenas professor-ensinador para também
ser professor-pesquisador, professor formador humano, professor reflexivo, atuante, conhecedor, mediador e analista dos contextos sociais e institucionais, exercendo sua profissão e transformando, concomitantemente, seu local de trabalho.
A gestão escolar democrática participativa oferece aos professores e comunidade intra e extraescolar o desafio de perceber que a igualdade e oportunidade
para a democracia significa igualdade de oportunidades reais para todos que
são desiguais, para todos que necessitam de possibilidades diferentes para se
desenvolverem, tornando o ambiente escolar propício ao ensino e aprendizagem.
A viabilidade desta realidade, apenas será possível, quando superarmos as práticas autoritárias que permeiam as práticas educativas, e estas serem substituídas
por processos de participação coletiva, que favoreça o desenvolvimento humano,
oferecendo novas possibilidades de olhares e ações educativas.
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Resumo
Este trabalho analisa os aspectos do acesso e permanência escolar no contexto
da educação brasileira realizando uma revisão bibliográfica sobre o assunto.
Conclui-se então que continuam recorrentes as limitações sociais na Educação
Brasileira, entretanto é necessário que continuem as redes de aprendizagem por
meio de políticas públicas, reduzindo dessa forma as desigualdades na Educação. A realidade brasileira ainda é precária em relação a ações e propostas que
se comprometem com as reais necessidades do povo, podendo-se afirmar que a
educação voltada para o povo ainda está em processo de efetivação.
Palavras-chave: Gestão democrática; Direito à Educação; Acesso e Permanência.
“O acompanhamento responsável da prática educativa que se desenvolve na escola, cabe refletir, também, sobre as dimensões e os aspectos que necessitam ser avaliados, ao se construir uma escola cidadã
e de qualidade. De forma global, percebe-se que não basta avaliar o
desempenho do aluno de forma solta, isto é, descontextualizada”.
(Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, 2004, p.13).

A Educação como Direito: Questões envolvidas com base em
uma abordagem histórica
O direito à educação é uma conquista histórica, se tivermos em mente o contexto histórico da sociedade brasileira no século XVIII, onde éramos uma colônia vivendo em regime de trabalho escravo e a educação era privilégio das
elites latifundiárias. É importante a reflexão sobre o direito à educação, pois
contribuem para a concretização da aprendizagem e escolarização, sendo necessário que este direito seja garantido. Lembrando também que a Declaração
Universal de Direitos Humanos afirma a não discriminação, seja ela por raça,
cor, religião, etc., legitimando direitos à criança e garantindo uma infância feliz.
Houveram inúmeras iniciativas voltadas para a luta do pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Referente aos avanços e desafios no campo educacional relacionados
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nas constituições do Brasil e nas derivadas leis que surgiram no decorrer da história até os dias atuais, desde o texto constitucional de 1824 até a última Carta
Magna de 1988, são apontados vários direitos à educação como um direito de
todos. Houve alguns avanços significativos se comparado ao contexto que antecede tudo isso. Porém, é bem claro, que para a efetivação dos direitos dos cidadãos, são necessárias ainda muitas lutas sociais, para a implantação de políticas
públicas que garantam a concretização dos direitos declarados em vários textos
legais. Em se tratando de educação brasileira, o direito à educação ainda tem
muito a ser conquistado.
Segundo Cury (2002), podemos analisar que a educação no Brasil ainda passa por
um processo de desigualdade social. Por ser um ‘serviço público’, ainda que ofertado também pela iniciativa privada, por ser direito de todos e dever do Estado, é
obrigação deste interferir no campo das desigualdades sociais e, com maior razão
no caso brasileiro, no terreno das hierarquias sociais, como fator de redução das
primeiras e eliminação das segundas, sem o que o exercício da cidadania ficaria
prejudicado «a priori». A função social da educação escolar pode ser vista no sentido de um instrumento de diminuição das discriminações. Por isso mesmo, vários sujeitos são chamados a trazer sua contribuição para este objetivo, destacando-se a função necessária do Estado, com a colaboração da família e da sociedade.
A igualdade torna-se, pois, o pressuposto fundamental do direito à educação,
sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas de
uma maior igualdade entre as classes sociais e entre os indivíduos que as compõem e as expressam. Segundo Saviani (2003), escolarizar todos os homens era
condição para se tornarem cidadãos e condição para que esses cidadãos participassem do processo político e participando do processo político, consolidariam
a ordem democrática. A escola era proposta como condição para a consolidação
da ordem democrática.

Princípios Da Gestão Democrática e sua Efetivação na Prática
Escolar
Um processo político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola identificam problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham,
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controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da solução daqueles problemas. Esse processo, sustentado
no diálogo, na alteridade e no reconhecimento as especificidades técnicas das
diversas funções presentes na escola, tem como base a participação efetiva de
todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente
construídas para os processos de tomada de decisões e a garantia de amplo acesso as informações aos sujeitos da escola. (SOUZA, 2006, p.127)
A perspectiva de gestão democrática está amplamente amparada pela legislação
brasileira. A Constituição Federal de 1988 aponta a gestão democrática como um
dos princípios para a educação brasileira e ela é regulamentada por leis complementares como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional da Educação, em seu artigo 22. Na Gestão democrática deve haver
a percepção da direção escolar como atividade de união de esforços coletivos
para a implementação dos fins da educação, assim como a clareza e o entendimento do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana
e que o Projeto Político-Pedagógico (PPP) deve ser elaborado através de construção coletiva e que deve haver também a participação do Conselho Escolar.
De acordo com o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
os sistemas de ensino é que definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica obedecendo aos princípios da participação
dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares.
Reforçando ainda a ideia salientamos que a democracia na escola, só faz sentido se estiver vinculada a uma percepção de democratização da sociedade.
A gestão democrática está associada aos mecanismos legais e institucionais e a
coordenação de atitudes que propõem a participação social: no planejamento e
elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do uso
de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas;
nos períodos de avaliação da escola e da política educacional. Os gestores precisam analisar e propor soluções reais aos conflitos gerados nas equipes de trabalho, escolher estratégias que possibilitem a melhor administração do tempo,
promovendo qualidade e melhora da produtividade profissional.
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Segundo Lück (2009), a liderança pressupõe a aceitação das pessoas com relação
a uma influência exercida. Ela corresponde, portanto, a uma prática que depende
muito da democracia para ser bem-sucedida. É preciso ter ciência de que os processos educacionais são complexos e sempre há desdobramentos novos a desenvolver.
A qualidade da escola deve ser a prioridade do Gestor. É essencial que a gestão
escolar seja compartilhada, coletiva, participativa, democrática e que todos juntos,
diretor, pais, comunidade, professores, alunos e funcionários busquem caminhos,
soluções para as possíveis dificuldades que irão encontrar e consigam realizar o
sonho do coletivo que deve ser: “todos os alunos aprendendo”.
De acordo com OLIVEIRA, MORAES e DOURADO, (2008): A gestão democrática da educação requer mais do que simples mudanças nas estruturas organizacionais; requer mudança de paradigmas que fundamentem a construção
de uma proposta educacional e o desenvolvimento de uma gestão diferente da que hoje é vivenciada. Ela precisa estar para além dos padrões vigentes,
comumente desenvolvidos pelas organizações burocráticas. E desta forma torna-se necessário realizar a pergunta que nos coloca Aquino (1998): Mais uma
vez, não é algo estranho e contraditório para os profissionais da área educacional explicar o sucesso escolar como produto da ação pedagógica, e o fracasso
escolar como produto de outras instâncias que não a escola e a sala de aula?
Isto é, se entendermos o fracasso escolar como efeito de algum problema individual e anterior do aluno, não estaremos nos isentando, em certa medida, da
responsabilidade sobre nossa ação profissional? E mesmo se assim o fosse, o que
estaríamos fazendo nós para alterar esse quadro cumulativo? De acordo com
Freire (2000):
“Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não
da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do
arbítrio, não temos outros caminho, se não viver plenamente a
nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre
o que dizemos e o que fazemos” (p.19)
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