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RESUMO 

 

O presente estudo tem como tema os caminhos da gestão 

democrática numa escola pública de Educação Básica da rede estadual 

paulista. O eixo central da pesquisa é a atuação da gestora da escola 

como possibilitadora da construção de uma escola numa perspectiva 

democrática-emancipadora.  A pesquisa desenvolve-se tendo como 

alicerce a trajetória da gestora escolar buscando compreender dimensões 

pessoais e profissionais na construção e intervenção identitária da 

gestora, bem como o processo de auto formação e suas interfaces que 

contribuem para suas escolhas na gestão da escola. São utilizados os 

recursos de autobiografia, identidade e de formação, ou seja, o estudo 

pautou-se em Narrativas de Experiências que, no cenário contemporâneo, 

trata-se de metodologia qualitativa. 

A pesquisa tem como espaço temporal o período de 2004 a 2011 e 

tem por objetivos, ao retomar a trilha percorrida pela gestora, avaliar o 

desempenho da gestão escolar com foco centrado na gestão pedagógica 

com ênfase à reorientação curricular numa perspectiva social e política, 

contextualizada, vivenciada e construída coletivamente, por conseguinte, 

desencadeia exigências quanto à gestão participativa e autonomia da 

escola. Este movimento, no cotidiano escolar, impulsiona a necessidade 

de formação continuada no interior da escola. A pesquisa apresenta, como 

resultado da trilha percorrida, o projeto pedagógico inserido no plano de 

gestão da escola, enquanto objeto de investigação e análise quanto à 

relevância na elaboração curricular, na participação coletiva e aos 

aspectos relativos à autonomia da escola.  

 

Palavras-chave: Gestão Escolar -  democrática-emancipadora, currículo e autonomia 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

The present study has as its theme paths of democratic management in a 

public school in Basic Education state public network. The central focus of 

research is the role of managing the school as an enabler of building a 

school in a democratic-emancipatory perspective. The research is 

developed as a foundation with the trajectory of school management in 

order to understand personal and professional dimensions in the 

construction of identity management and intervention, as well as the 

process of self-training and their interfaces that contribute to their choices 

in school management. Resources are used for autobiography, and 

identity formation, in others words, the study was based on narratives of 

experiences that, in the contemporary scene, it is a qualitative 

methodology.  

The research has the timeline the period 2004 to 2011 and its objective, 

to resume the path traveled by management to evaluate the performance 

of school management with a focus centered on educational management 

with emphasis on curricular reorientation in a social and political context, 

experienced and constructed collectively, therefore, triggers demands for 

participatory management and school autonomy. This movement, at 

school, driving the  need for continuing education within the school. The 

research shows, as a result of the trail traveled, teaching project 

management plan inserted in the school, as an object of research and 

analysis for relevance in curriculum development, participation and 

collective aspects of school autonomy.  

 

Keywords: School Management - democratic-emancipatory participation and 

autonomy 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Creio que ao narrar minhas vivências com o espírito 

desprendido e humilde, as pessoas poderão encontrar subsídios 

para seguir seu caminho por meio das suas próprias trajetórias. 

Com isso, não estou absolutamente insinuando que minhas 

experiências sejam perfeitas. Dispenso-lhes a mesma importância 

que um cientista, cujos experimentos são conduzidos com 

precisão, intuição e minúcia, mas que jamais chega a um resultado 

absoluto e sempre mantém a cabeça aberta. Passei por vários 

estágios de introspecção, vasculhei meu interior e analisei cada 

aspecto psicológico das situações. Mesmo assim, estou longe de 

qualquer conclusão final ou infalível a respeito do que vivi [...]. 

(GANDHI, Mohandas K. – Autobiografia e minhas experiências com a 

verdade.) 
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AUTOBIOGRAFIA 

O início de uma trilha 

 

 

Ele, de Diamantina, Minas Gerais, ela, de Iguape, litoral paulista. 

Vieram, por volta de 1954, para São Bernardo do Campo, SP. Do que 

ocorreu antes, um tio por parte de pai e uma família que agregou minha 

mãe e que não mantivemos contato. Nada mais.  

 

Julho de 1956, cheguei por aqui. Era o segundo filho. Depois veio 

minha irmã caçula. Aquela que viria a ser companheira, parceira, meu 

anjo da guarda. Não fomos netos. Tivemos uma boa infância 

acompanhada da presença constante de minha mãe, forte, dedicada a 

cuidar do nosso bem-estar e nossa educação da qual nunca descuidou e 

foi sempre grande incentivadora, embora sua escolarização tenha chegado 

apenas até a 4ª série incompleta. Meu pai, metalúrgico, foi sempre exímio 

“na arte de soldar” que lhe garantia segurança e estabilidade na empresa.  

 

A tão esperada chegada à escola – atrasada pelo mês de nascimento 

- foi um dos momentos da minha infância que vem à memória com muita 

clareza. Após o domínio da escrita, ganhei uma lousa pequenina que era o 

brinquedo que mais ocupava o meu tempo. Eu, a professora. Meus alunos 

e alunas imaginários eram listados em folhas com nomes e sobrenomes e 

respondiam a chamada. Permaneciam atentos às explicações da 

professora. Mais tarde, já mais ousada, primos e vizinhos transformavam-

se em alunos e alunas. 

  

  Aluna dedicada, personalidade forte, tímida, inteligente. A 

reprovação, na 3ª série por causa de dificuldades em Matemática, marcou 

a minha vida escolar de forma muito intensa, sentimento de injustiça, de 

indignação. Muito tempo depois, me identificaria com as ideias voltadas 
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para as diferentes habilidades, as diferentes inteligências e evitaria que 

meu filho, na quarta série (hoje, doutorando em História) passasse pela 

mesma “injustiça intelectual”.  

 

Fui adolescente “moleca”, adorava dançar - habilidade esta 

conduzida pelo meu pai, exímio pé de valsa - ler e praticar esportes. 

Apaixonei-me brevemente algumas vezes, mas intensamente uma única 

vez. Ele não sabia dançar. Não aprendeu. Mas adorava me fazer dançar. 

Em 1980, às vésperas do outono, à revelia de ser ano bissexto, “propenso 

ao azar no casamento”, nos casamos – eu, já graduada em Letras, 

secretária em empresa. Ele, segundo grau completo e bancário.  Numa 

manhã de outono em 1982, chegou o Adriano. Dois anos depois, então, 

numa tarde de outono, recebemos o José, Netinho, carinhosamente 

chamado por todos. Foram netos amados e paparicados. Fazia-se, então 

necessária a presença mais constante da mãe. Iniciava-se, portanto, 

minha trajetória na Educação.  

 

Abril de 1985. As listas de alunos e alunas imaginários tornaram-se 

reais. Quatro turmas de quinta séries de todas as idades, periferia. Uma 

escola de latão e madeira. Despertaram, então, aquelas inquietações, a 

eterna busca dos porquês, o inconformismo, a ousadia, enfim 

características da personalidade daquela menina, eu, levaram-na - 

insatisfeita com a prática conservadora - a buscar outras maneiras, outros 

caminhos para a professora e para aquelas crianças. Juntei meus livros, 

consegui algumas doações e tinha, então, uma biblioteca ambulante, as 

crianças vibravam, enquanto eu me apaixonava pela “arte de conduzir” 

aquelas crianças. Daí por diante outros espaços, outros alunos e alunas. A 

professora foi se formando. 

Em 1986, participei de concurso público da Secretaria de Estado da 

Educação e fui aprovada. Já removida – terceira escola – tive a 

oportunidade de lecionar para alunas do magistério, desde então, passei a 

me interessar muito pela formação do professor, da professora, por 

conseguinte, pela busca de aprimoramento da minha formação pessoal 
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aproveitando, sobretudo, as oportunidades de formação oferecidas pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.  

 

Motivada pelo meu esposo, grande incentivador da minha carreira, 

em 1991, concluí minha segunda graduação e, dois meses depois, deixava 

a sala de aula para ser Assistente de Diretor de Escola. Nesta época, meu 

esposo, incentivado por mim, já era professor de História. E, que 

professor! Mais tarde, trabalharíamos juntos na rede estadual e na 

privada, onde – nesta última,  fomos, os dois, professores de nossos 

filhos. Um ano depois, deixo a função de Vice Diretor e retorno à sala de 

aula. Professora na rede pública e privada, nesta última, já com a função 

de coordenadora de área. Em 1998, apresentei um projeto e fui designada 

professora coordenadora do período noturno na escola estadual.  

 

  Aprovada, em 2000, em concurso público para diretor de escola, em 

janeiro de 2002 assumi a direção de escola estadual, onde estou diretora 

até o momento. Foi neste período, que a Roberta veio fazer parte das 

nossas vidas. Nossa filha – minha nora.  Acumulava cargos, um diretor de 

escola, no outro a função de professora coordenadora pedagógica. Meu 

grande incentivador, então, dizia que o próximo passo era a Supervisão 

de Ensino. Neste ponto, nunca concordamos. Sob minha ótica, o 

supervisor perde a “alma de professor”. 
 

Em 2005, surgiu a oportunidade de ser novamente aluna -  

realização do Curso Especialização Pós Graduação “Lato Sensu” em 

Gestão Educacional  na Universidade de Campinas. Experiência 

enriquecedora e incentivadora que me levou a buscar espaço na 

universidade. 

 

Chegamos em 2008. Uma modificação na legislação e deixa de 

existir a função de professor coordenador do noturno. Retorno às aulas. 

Em maio de 2009, solicito exoneração do cargo de professor - não de ser 

professora. Neste mesmo ano, o Adriano e a Roberta recebem  título de  

Mestre em História e o Netinho está na  pós graduação em Ciência da 
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Computação e são eles, aliados ao pai, que passam a cobrar da mãe a 

continuidade da carreira acadêmica, até então, em compasso de espera.  

 

Dezembro de 2009. Sou aceita, por “Um novo olhar” incentivador 

que acreditou em meus sonhos, para cursar mestrado em Educação: 

Currículo na PUC São Paulo. Fui em busca de respostas, de outras 

possibilidades para a minha atuação na gestão da escola e na Educação. 

 

2011, agosto, segundo dia. Meu esposo seguiu para o outro lado do 

caminho.... 

 

 

 

 

Maria Aparecida Dias de Oliveira 

 

 

Fevereiro / 2012. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Apresentar esta dissertação por meio de autobiografia tem um 

profundo significado pessoal uma vez que resgata momentos especiais da 

minha história. Os fatos narrados agregam sujeitos, espaços e tempos, 

desejos e conquistas, os quais, de uma maneira ou outra contribuíram (e 

contribuem) para minha formação pessoal e profissional. Por outro lado, 

na subjetividade da narrativa são perceptíveis os indícios, pistas de como 

foram acontecendo minhas escolhas e, simultaneamente, como foi se 

construindo a identidade da educadora, o fazer-se gestora de escola que 

tem consciência do seu inacabamento, portanto, sabe-se inconclusa e saiu 

em busca da fundamentação teórica enquanto possibilidade de aprofundar 

conhecimentos, agregar outros, realizar um exercício de ação-reflexão da 

própria práxis e vislumbrar novas ações com vistas a atender as 

necessidades contemporâneas de uma escola pública de qualidade.  

Partindo deste posicionamento, foram delineados os objetivos 

pretendidos, considerando que a gestão pedagógica e a gestão participativa 

se consolidam em eixo central da pesquisa, no interior da escola, por 

entender-se que delas emergem categorias fundamentais para o 

desenvolvimento de uma gestão democrática, autônoma e participativa.  

Neste sentido, a pesquisa tem por objetivos, ao retomar a trilha percorrida 

pela gestora, avaliar o desempenho da gestão da escola, no que diz respeito 

aos aspectos democráticos que devem permear a gestão. O foco está 

centrado em duas dimensões da gestão: a pedagógica e a participativa.  O 

objetivo quanto à gestão pedagógica situa-se na orientação curricular de 

autoria da escola numa visão de um currículo integrado e na avaliação do 

fazer pedagógico coletivo no sentido de formação continuada no espaço 

escolar. Em consequência deste movimento na dimensão pedagógica, 

sobressai outro objetivo que é a análise da dimensão participativa no 
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ambiente escolar. Em suma, desvelar contextos de produção de 

significados em práticas educativas e práticas pedagógicas. 

A título de orientar o percurso da pesquisa, considerei prudente 

identificar como práticas educativas - aquelas relacionadas com a gestão 

participativa e, práticas pedagógicas - aquelas relacionadas com a gestão 

pedagógica. O caminho delineado para o alcance dos objetivos foi partir da 

prática vivenciada enquanto objeto de reflexão à teoria ou fragmentos de 

teorias nela existente. 

Pretendia-se que, numa leitura contextualizada das práticas 

educativas e práticas pedagógicas inseridas no cotidiano escolar, que 

fosse possível, à luz de referencial teórico, encontrar nas práticas 

vivenciadas aspectos relevantes que apontem para uma escola que 

caminha com grau considerável de autonomia; que apresenta elementos 

significativos de valorização e prática cotidiana de princípios 

democráticos; prática curricular que ofereça experiências democráticas 

que promovam integração entre escola e seu entorno incentivando a 

responsabilidade social; um currículo criativo, crítico e modelado pela 

escola que, pelas características postas, promova contínua formação 

docente no interior do espaço escola; identificação de aspectos 

anunciadores de um processo emancipatório em decorrência da 

intencionalidade da gestora, de professores e professoras comprometidos 

em possibilitar uma escola de qualidade, significativa para educandos e 

educandas que nela circulem.    

  Desenharam-se, nas considerações do parágrafo anterior, as 

questões que o estudo buscou responder: a gestão participativa e 

pedagógica reúnem elementos marcantes que apontam para a prática de 

uma gestão escolar democrática-emancipadora? A escola vem 

efetivamente modelando o currículo sob a visão de um paradigma 

mobilizador de diferentes talentos profissionais, no interior da escola? Há 

um entendimento  dinâmico e consciente da responsabilidade de todos em 
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promover ações transformadoras face à realidade educacional 

independentemente das amarras do caráter prescrito do currículo na 

escola pública estadual paulista? E, por fim, qual tem sido o papel da 

gestora da escola neste percurso? 

Percorrer este caminho implicou não só em relevância pessoal, como 

também, em relevância profissional, uma vez que a pesquisa abriu 

horizontes, possibilitou situar muitas  de nossas vivências no campo 

teórico, proporcionou outras descobertas e apontou caminhos . Implicou 

igualmente em relevância pessoal e profissional para toda a equipe docente. 

Por outro ponto de vista, a pesquisa alcança relevância social no sentido da 

possibilidade de vislumbrar a melhoria do trabalho que vem sendo realizado 

na nossa escola, assim como viabilizou que as práticas educativas e 

pedagógicas vivenciadas possam representar significativa contribuição para 

gestores de escola e igualmente contribuir para pesquisas voltadas para a 

gestão escolar.    

Retomando o foco da dissertação, anunciado na abertura desta 

introdução, é fundamental situar o tempo e o espaço, assim como 

apresentar os personagens que participam dessa nossa história na gestão 

da escola há dez anos. Cabe ressaltar, que neste período, não 

diferentemente do que ocorre em muitas escolas da rede, muitos 

professores/as passaram pela escola e por motivos diversos - a questão 

do ingresso em local não compatível com a moradia, a busca da remoção, 

a questão dos professores/as não concursados que dependem das mudanças 

eventuais de diretrizes para o processo anual de atribuição de aulas - ficaram 

um determinado período na escola e depois saíram.  Entretanto, sempre foi 

notório o envolvimento desses profissionais com o projeto que a escola vem 

construindo. Por outro lado, há os profissionais que permanecem na escola, 

ao longo destes anos. Um grupo coeso de professores e professoras que 

compreende um fator especialmente determinante para a construção da 

gestão da escola e da gestão pedagógica, à medida que contribui para o 

fortalecimento de laços de convivência, de parceria entre os sujeitos, de 
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comprometimento, de decisão compartilhada. Condições favoráveis à 

construção de escola pública que atenda educandos/as oferecendo-lhes 

ensino de qualidade que contribua para a inserção social. Intensifica a 

ação-reflexão e o retorno à ação aproximando-se de uma formação 

continuada desencadeada a partir das necessidades do espaço escola.  

Outro ponto determinante está centrado na escola e seu entorno.  

Dando continuidade, julguei necessária a abordagem de duas 

questões que entendo fundamentais e que permearam a pesquisa: a 

minha posição no campo de realização da pesquisa e a posição do corpo 

docente e dos funcionários/as que vivenciam o cotidiano do espaço 

escolar. Primeiramente, situar minha posição na pesquisa que, sob minha 

ótica, implicou em grande desafio por que foi preciso conduzir a pesquisa 

partindo simultaneamente de dois olhares: o olhar da gestora enquanto 

pesquisadora e o olhar da gestora para a sua atuação que era também 

investigada. Admito que inicialmente pareceu-me uma tarefa difícil manter 

o necessário equilíbrio entre estes dois olhares, ciente de que o meu papel 

seria de pesquisadora no meio da trama investigada, da qual eu não era 

mera espectadora, observadora, mas sim, participante ativa e envolvida.  

Em relação à segunda questão, está direcionada à parceria que vem 

envolvendo professores/as, funcionários/as e professoras coordenadoras. 

Entre os sujeitos, no interior a escola, tem se estabelecido um diálogo que 

está sempre em movimento, que se renova. A mobilização da práxis 

educativa vem se fortalecendo por meio deste diálogo entre os envolvidos 

na trama. Com este olhar, o rigor ético – a ética enquanto esforço de uma 

convivência que prima pelo respeito e solidariedade entre os segmentos 

da escola - orientou a pesquisa e, foi sob esta ótica, que a abordagem da 

gestão compreendeu um olhar para um fazer compartilhado, coletivo. 

Assim, considerei legítima a substituição do eu por nós, que coloca em 

evidência o caráter coletivo da nossa gestão. 
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A estrutura do trabalho baseia-se em seis capítulos. No Capítulo I, 

apresento a metodologia do trabalho, o caminho metodológico. Contar minha 

história. Contar uma história construída com outras histórias. Para revisitar o 

caminho percorrido e que estou percorrendo na Educação foi necessário 

algumas escolhas: uma autobiografia, relatos, narrativas relacionadas aos 

diferentes espaços e registros. Fez-se necessário buscar na literatura um 

instrumento de pesquisa com credibilidade científica que atendesse aos 

rumos definidos para o desenvolvimento da pesquisa numa abordagem 

qualitativa. Em Connelly e Clandinin1 está centrado, portanto, o referencial 

teórico Narrativas de Experiências que dá suporte à metodologia definida 

para a pesquisa.     

Os procedimentos que viabilizaram a metodologia compreendem 

inicialmente o texto autobiográfico que apresenta o trabalho, em seguida, no 

capítulo II, apresento relatos cujo caminho não é necessariamente linear, 

uma vez que a intenção está centrada prioritariamente em práticas 

educativas e pedagógicas pessoais. Estes relatos trazem, no seu interior, 

percepções da formação da educadora, o jeito de ser educadora. Outro 

procedimento utilizado são as narrativas – identificadas como encontros - 

trazidas em ordem cronológica que revelam minha trajetória na Educação - 

as diferentes atuações no magistério que representam contribuições que 

delineiam o perfil da educadora. No entendimento contemporâneo as 

histórias contadas têm um papel amplo e significativo na construção de quem 

somos e de quem são os outros, na construção de identidade individual e 

identidade coletiva e, por conseguinte, irão repercutir no fazer pedagógico, 

na tomada de decisões em entorno do ensino e aprendizagem. As narrativas 

de experiências, neste estudo, contribuem para a compreensão do que 

acontece no interior da escola, possibilitando identificar as estruturas 

epistemológicas presentes no fazer coletivo da gestão pedagógica e 

                                                                 

1
 In Narrative Inquiry –  Experience and Story in Qualitative Research.  (Narrativas de 

experiências  - experiência e história na pesquisa qualitativa). 
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participativa. Permite também desvelar o trabalho com o currículo escolar 

que parece apontar para uma marca particular da unidade escolar. 

O capítulo III, traz fundamentação teórica com foco em currículo 

numa abordagem contemporânea de currículo numa perspectiva democrática 

emancipadora. São abordados ainda, neste capítulo, os movimentos 

curriculares no contexto brasileiro e a fundamentação teórica de um currículo 

integrado. O capítulo reúne, portanto, fundamentos que possibilitam a análise 

da gestão curricular na escola - espaço da pesquisa - desenvolvida por meio 

de projetos, que  prioriza o trabalho pedagógico interdisciplinar, que 

considera as áreas de conhecimento e a integração destas e destaca projetos 

específicos em sala de aula. O referencial teórico reúne Apple e Beane, 

Santomé e Arroyo permitindo aportes. 

 No capítulo IV, novamente fazendo uso da narrativa, utilizo o relato 

para primeiramente fazer uma retrospectiva da  minha chegada na escola. 

O encontro da gestora com a escola, as primeiras percepções, as 

descobertas, as primeiras ações. As relações com a comunidade escolar, 

as primeiras impressões. A relevância das impressões captadas face aos 

primeiros contatos com os diferentes segmentos da escola e com a 

comunidade escolar que, de maneira significativa, contribuíram para os 

primeiros passos da gestão. No capítulo V, o foco é centrado no resultado 

da trilha percorrida: o projeto pedagógico intitulado, atualmente, Educar para 

o Meio ambiente e, por fim, no capítulo VI, são apresentadas as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO I   

METODOLOGIA  

Narrativas de Experiências em pesquisa qualitativa 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O campo da pesquisa compreende a minha trajetória na educação e, 

em especial, o período de 2002/2011, em que estou gestora de  escola da 

rede pública estadual paulista. O foco de estudo está centrado em práticas 

educativas e pedagógicas - experiências que são vivenciadas no interior 

da escola. Para Freitas e Fiorentini (2007,64) “A experiência vai 

constituindo um corpo de conhecimentos que conduz o sujeito a encontrar 

conexões [...]”. Para os autores  estas conexões estão diretamente 

relacionadas  com o futuro – que está aberto – e, com o passado – que 

está vigente. Assim, trazer à tona estas experiências vivenciadas 

compreende contar histórias.  

Neste sentido, as pesquisas realizadas por Apple e Beane (2001, 

p.156)2 com o intuito de reunir experiências com práticas educativas 

democráticas, no interior de diferentes espaços escolares, apresentam 

significativa contribuição para o campo da pesquisa qualitativa que recorre 

a narrativas, relatos e à memória  dos sujeitos envolvidos  nas práticas 

vivenciadas em suas escolas. 

“[...]contar e ouvir nossas histórias é crucial, assim como dizer uns 

aos outros o que pode ser feito, que armadilhas evitar e como é a 

realidade quando o trabalho duro de construir escolas mais 

receptivas finalmente dá frutos.[...]Incluímo-nos no grupo que 

quer saber o que está acontecendo nas escolas por entender que 

                                                                 

2
 Em Escolas Democráticas, Apple e Beane reúnem quatro experiências de escolas que são 

apontadas por estes autores como escolas democráticas. As histórias são narradas pelos 

sujeitos envolvidos  em experiências vivenciadas no interior destas escolas. 
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as declarações filosóficas só têm sentido à luz das experiências de 

escolas reais.  [...]”. 

 

Segundo, Chizzotti (2010,p.29), no tocante às pesquisas 

qualitativas, observa-se ampliação e diversidade de tendências que 

envolvem a apropriação de diferentes recursos linguísticos, estilísticos, 

semióticos ou, ainda, opção por emprego de gêneros literários variados, 

como por exemplo, o uso de narrativa, do conto, do relato, o recurso da 

memória. Para o autor, a diversidade de estilos favorece a inovação na 

apresentação dos resultados da pesquisa. 

No decorrer desta dissertação, as narrativas – apresentadas em 

diferentes estilos de produção textual - são apresentadas como meio de 

produzir sentido à experiência, como também despertam possíveis 

reflexões e considerações da pesquisadora.  Por meio das histórias 

contadas espera-se, segundo Freitas e Fiorentini (2007,64) “[...]capturar 

e traduzir a complexidade e as múltiplas relações que atravessam nossas 

experiências”. 

  Meu intuito é a análise das práticas educativas e pedagógicas na 

tentativa de verificar se estas expressam e, ao mesmo tempo, ampliam o 

significado de gestão escolar democrática emancipatória, trazendo, à 

tona, os princípios básicos: direito à participação no processo de tomada 

de decisões; autonomia da escola; exercício de direitos e outros valores 

democráticos; asseguram o direito ao acesso escolar; ênfase na 

cooperação e colaboração; desencadeia um currículo democrático.   

Cabe enfatizar que não se trata, aqui, de um olhar de observadora 

do percurso, mas sim, o olhar da gestora da escola que está envolvida de 

maneira intensa com a eficácia da gestão participativa e da gestão 

pedagógica da escola, o que me permite afirmar que a gestão escolar está 

alicerçada no diálogo, numa visão de responsabilidade coletiva, de 

comprometimento e na interação com os diferentes segmentos da escola.  Esta 

interação compreende uma atitude de parceria e co-responsabilidade  que 
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segundo Masetto (2003,p.50) “[...] se estabelece e se fortifica mediante 

atitudes e comportamentos que os colocam juntos, lado a lado, 

trabalhando pelos mesmos objetivos, como equipe de trabalho.”   

 

1.2  O PERCURSO METODOLÓGICO 

O passo agora é elucidar quais são os caminhos que escolhi 

trilhar para o desenvolvimento da pesquisa. Antes, porém, é 

importante trazer, à tona, aspectos relevantes que foram se 

consolidando ao longo de uma trajetória, ou seja, a minha história, o 

modo como foi se construindo o meu trabalho, a minha identidade 

profissional, assim, enxergar além da minha prática para captar 

significados que contribuíram para a prática escolar de hoje. Isto posto, 

e já anunciado por meio da autobiografia, entendo que esclarece o 

porquê da minha opção em utilizar a narrativa como recurso para 

investigar minhas (e nossas) experiências. Cabe salientar que narrativa 

faz menção a um determinado tempo e lugar. O caminho metodológico 

implica em disposição para escutar o que o pesquisador ou a pesquisadora 

tem a dizer, apreender os sentidos que suas ações têm para ele/ela.  

 

Quando nós ouvimos as histórias dos outros e contamos a nossa 

própria, nós aprendemos a dar sentido às nossas práticas 

pedagógicas como expressões do nosso conhecimento prático 

pessoal, que é o conhecimento experiencial que estava 

incorporado em nós como pessoas e foi representado em nossas 

práticas pedagógicas e em nossas vidas. (CLANDININ, 1993, p.1) 

 

 O referencial teórico, que norteia o caminho metodológico, 

compreende os estudos de Connelly e Clandinin (1988, p.IX) voltados 

para narrativas de experiências. Os autores partem da ideia que o uso 

de narrativas e as estruturas epistemológicas que essas narrativas 

englobam, não só oferecem uma maneira significativa para se pensar 
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currículo, como também, é vital para compreender o que acontece na 

escola. 
 

Sob a ótica dos autores, Connelly e Clandinin (1993,2000) “a 

narrativa é o meio mais adequado de estudar e compreender a 

experiência”. Ao fazer uso de narrativas de experiências é fundamental 

que se tenha clareza quanto ao entendimento de que as histórias que são 

relatadas têm um papel crucial na construção de quem somos e de quem 

são os outros, na construção, portanto, das nossas identidades tanto 

individuais quanto sociais. Parte-se do pressuposto que a experiência é 

um fundamento básico para captar significados nas vivências 

experimentadas. 

Engajada em pesquisa qualitativa, a literatura a respeito de 

narrativas de experiências  obteve um significativo avanço em  estudos 

sob a qualidade da investigação narrativa  a partir, em especial, dos 

estudos de  Connelly e Clandinini. Com mais de vinte anos de experiência 

de campo, o trabalho destes pesquisadores pioneiros foi decisivo para a 

introdução e permanência de narrativas de experiências como pesquisa 

qualitativa, bem como, a eficácia quanto a sua utilização no campo das 

Ciências Sociais e Educacionais. A variedade de argumentos 

disponibilizada pelos estudos realizados oferece suporte à investigação 

narrativa que vem ganhando popularidade e credibilidade em pesquisa 

qualitativa.  

A pesquisa qualitativa, para Chizzotti (2010, p.28), na atualidade, 

envolve um campo transdisciplinar fazendo uso de diferentes métodos de 

pesquisa, de investigação, considerando a importância de situar o estudo 

dentro do ambiente  em que acontece um de terminado fenômeno “enfim, 

procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar 

o significado que as pessoas dão a eles”.  

Segundo os estudos a respeito, a investigação narrativa capta 

dimensão pessoal e humana que não pode ser quantificada em fatos secos 
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e dados numéricos. Afirmam Clandinin e Connelly (2000, p.20 e 81), que 

a pesquisa narrativa torna possível explorar a experiência. São histórias 

vividas e contadas – o modo como se constrói o seu trabalho. São 

metáforas de vida.  Os autores em suas considerações enfatizam que a 

narrativa de experiência é  

[...] um caminho para a compreensão da experiência. É a 

colaboração entre o pesquisador e participantes, sobre um tempo, 

um lugar ou uma série de lugares e na interação social com o seu 

meio. [...] a narrativa da experiência do pesquisador é sempre dupla, 

pois ele experiencia a experiência e é também parte integrante da 

experiência.  

 

Para narrar minhas (e nossas) experiências fiz opção por utilizar 

duas  possiblidades textuais: a autobiografia e memórias (relatos e 

fragmentos da minha trajetória). Encontrei em Connelly e Clandinin 

(2000, p.101) o fundamento teórico para o fortalecimento de minha 

decisão enquanto pesquisadora. Para estes autores, um 

texto autobiográfico compreende uma maneira de escrever sobre  todo 

o contexto de uma vida.    

 

 

[...]Ao olharmos toda a gama de tipos possíveis de textos de 

campo, vemos que muitos deles têm uma qualidade autobiográfica. 

[...] Há uma linha tênue entre a escrita autobiográfica usada como 

texto de campo e escrita autobiográfica usada como texto de 

pesquisa.  Autobiografia e memórias são reconhecidas formas 

de textos de pesquisa.  (CONNELLY e CLANDININ, 2000, p.101) 

Ainda com foco na autobiografia, é pertinente a contribuição de 

Silva (2011, p.43). O autor destaca como vem sendo utilizado o texto 

autobiográfico afirmando que este, atualmente, tem sido combinado 

com uma orientação fenomenológica para enfatizar as características 

formativas do currículo, este, o currículo, compreendido, de maneira 

ampla e irrestrita, como experiência vivida. Partindo desta perspectiva, 
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a autobiografia possibilitaria investigar maneiras pelas quais ocorre 

nossa formação, no tocante, à subjetividade e identidade. 

  

Ampliando a fundamentação teórica, Silva (2011, p.43 e 44), traz 

a contribuição de Pinar. Para o  autor, o método autobiográfico 

possibilita focalizar o concreto, o situacional, o histórico, o singular, na 

trajetória. Realiza conexão entre individual e social. Não se reduz 

apenas a desvelar os aspectos formativos (em especial, o que engloba 

a vida educacional e pedagógica). O texto autobiográfico, sobretudo, 

ele próprio, carrega uma dimensão auto transformativa. Segundo 

Pinar, ainda, a autobiografia tem um objetivo libertador e emancipador. 

Ao realizar conexões que envolvam conhecimento escolar, a história de 

vida e o desenvolvimento profissional e intelectual, a autobiografia 

contribui significativamente para que ocorra a transformação do 

próprio eu, aponta para um fazer mais consciente, mais responsável e 

comprometido.  

 

Pode-se, portanto, considerar que, pelo seu caráter 

autoformativo, a investigação autobiográfica é muitíssimo significativa 

no processo de formação do professor/da professora. Acrescentaria, 

ainda, que sua inserção na metodologia desta pesquisa é, de fato, 

bastante pertinente.  
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CAPÍTULO II   

UM OLHAR PARA O CAMINHO PERCORRIDO 

Recuperando a memória na perspectiva de desvelar outras reconstruções  

 

 

Para Connely e Clandinin (2000, p.101) qualquer parte de uma 

escrita autobiográfica é "uma reconstrução narrativa particular de um 

indivíduo, que permite outras reconstruções". É com este olhar, que 

revisitei minha formação pessoal e profissional buscando desvelar como 

foi sendo construído o compromisso com uma escola pública, enquanto 

espaço democrático, que valorize experiências democráticas.  

Este capítulo, elaborado em três tópicos, compreende o suporte para 

o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que serão apresentadas 

experiências de práticas educativas e práticas pedagógicas numa 

perspectiva de análise crítica que considera os pressupostos de uma 

gestão escolar democrática-emancipadora. Assim, os estudos, aqui, têm 

por objetivos delinear como foi sendo construído o perfil de educadora e, 

também, como foi se concretizando, na atuação em diferentes espaços e 

funções, a minha formação continuada, no interior da escola pública. As 

narrativas de experiências trazem, em seu bojo, elementos identificadores 

do fazer-se educadora e o fazer pedagógico visando demonstrar como 

estes atuam no sentido de produzir identidade profissional, de apontar 

escolhas, ao longo de uma trajetória, que continua em movimento. 

Para empreender a análise crítica proposta, serão apresentados, no 

tópico 1, relatos de experiências pessoais e coletivas.  Estes foram 

selecionados por meio do exercício de memória, buscando o resgate de 

práticas vivenciadas, numa visão linear de atuação no magistério. O tópico 

2, trará, por meio do que nomeie de encontros, fragmentos de práticas 

educativas e pedagógicas desencadeadas em diferentes funções que 
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assumi no magistério público estadual. Efetivamente é a partir do 

encontro com a gestão da escola pública estadual que as práticas vão se 

consolidando num fazer coletivo, de  co-participação  dos sujeitos 

envolvidos no espaço escolar. Por fim, no tópico 3, terá relevância a 

questão da formação continuada no interior da escola. 

O referencial teórico, neste capítulo, está centrado em Freire e 

Apple, no entanto, possibilita outros aportes. À luz dos autores, pretende-

se identificar a teoria existente na prática e a possibilidade de 

contribuições para a melhoria da prática no interior da escola.   

 

2.1 CONSTRUINDO A IDENTIDADE DA EDUCADORA    

[...] Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A 

gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. [...] 

fui um menino cheio de certos anúncios pedagógicos, curiosidade, 

inquietação por saber, gosto de ouvir, vontade de falar 

[...].(FREIRE, Paulo,1991, p.58) 

Para quem foi chegando e trazendo na bagagem muitos sonhos, me 

deparei com muitas barreiras conflitantes.  Algumas passagens 

selecionadas, neste tópico, envolvem práticas pedagógicas com a 

finalidade de promover reflexões considerando-se o tempo, o espaço, 

perfil de gestão, pelos quais fui caminhando e cruzando com a 

intransigência ao novo, com o posicionamento de neutralidade, com o 

pessimismo em relação às propostas de grupo, com a manutenção da 

“mesmice” na prática pedagógica, a preservação da individualidade, a 

descrença quanto às possibilidades de inovação, de transformação.  

É evidente que não ignoro a enorme parcela de responsabilidade 

que cabe às demandas de políticas públicas, em especial, a estadual 

paulista, que contribuem consideravelmente para a manutenção de tais 

posicionamentos, no interior da escola, uma vez que persistem em 

desconsiderar as potencialidades da escola quanto à gestão de seu 
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currículo que inegavelmente deve ser uma construção de autoria da 

escola, que requer que esta, a escola, esteja comprometida com o 

desenvolvimento de um espaço escolar que prime pela participação, 

autonomia e vivências democráticas. São lições que inegavelmente 

precisam permear o processo ensino aprendizagem. Implica em 

desenvolvimento de um trabalho docente ativo e reflexivo.   

[...] os professores devem responsabilizar-se ativamente por 

levantar questões sérias sobre o que ensinam, como devem 

ensinar e quais os objetivos mais amplos por que lutam, isso 

significa que devem desempenhar papel importante na definição 

dos propósitos e das condições da escolarização. (GIROUX, 1988, 

p.22). 

   Tenho feito da inconformidade uma aliada constante, ao longo 

desta trajetória, que exige perseverança, descobrir possibilidades, buscar 

aliança com os pares. Algumas conquistas, aqui resgatadas, permitem a 

identificação de indícios que norteiam minha prática pedagógica e que 

fazem parte do meu perfil de educadora que está sempre em busca 

constante de crescimento.   

 

2.1.1 Narrativas de práticas educativas – algumas revelações  

 

Primeiro relato  

Respeito à individualidade  no ensino aprendizagem (1995) 

[...] Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a 

favor de não importa o quê. (FREIRE, 1996, p.102) 

 

Junho de 1995. Colégio particular de ensino fundamental e médio. No 

início do segundo semestre do ano anterior, eu havia sido contratada pela 

escola para lecionar Língua Portuguesa. Estava reunido o Conselho de Série 
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sob a presidência do diretor  acompanhado pela coordenadora geral  para 

análise dos resultados do 2º bimestre. Não me recordo do nome da 

menininha, mas a imagem da criança com traços asiáticos, de rosto 

redondo, silenciosa, de bochechas constantemente rosadas nunca me saiu 

da memória. Ela se sentava na primeira carteira. Logo atrás, o Netinho (meu 

filho mais novo. Bolsista.). O diretor leu o nome da garotinha e, 

imediatamente, a professora de Matemática expôs o seu veredito “pode 

seguir, esta aí não tem o que fazer. Não tem cérebro. Está reprovada”. 

Silêncio. Próximo número. Levantei a mão e a minha fala saiu 

simultaneamente ao gesto “neste caso, a escola irá comunicar aos pais que 

não tem nada que possamos fazer pela aluna, que é inútil que eles 

continuem pagando as próximas mensalidades? Novo silêncio, olhares 

voltados para a mesa. “Você  tem alguma sugestão?” perguntou-me o 

diretor, jovem, que não era professor. Sim, que tal oferecermos recuperação 

de estudos? Concluímos o Conselho.  No dia seguinte, fui chamada à 

diretoria onde fiz um esboço de um projeto de recuperação de estudos que 

a escola passou a oferecer no semestre seguinte.  

Na perspectiva freireana, o ato de ensinar implica em se querer bem 

ao educando/a educanda no sentido de construção efetiva de um 

compromisso com eles; implica em responsabilidade ética que, dentre 

outros, nos impede de “[...] recusar [...] atenção dedicada e amorosa à 

problemática mais pessoal deste ou daquele aluno ou aluna.” (FREIRE, 

1996, p.144). Trata-se, aqui de uma posição que irá me acompanhar na gestão 

da sala de aula, na gestão da coordenação de professores e na gestão da escola. 

É inconcebível o entendimento de que não há alternativa de 

aprendizagem, o desconhecimento de que não reunimos competências 

iguais e promissoras em todas as habilidades. Pensar e vivenciar cada vez 

mais em áreas de conhecimento me parece um caminho que certamente 

contribuirá para a adequada inclusão de educandos e educandas no 

processo ensino aprendizagem. Possibilitará ao corpo docente significativo 
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progresso quanto ao trabalho coletivo, bem como, o aprimoramento 

pessoal. 

Todos podem aprender respeitando-se cada educando/educanda 

como ser único, com ritmo próprio. Pressupõe-se, portanto, que o trajeto 

da aprendizagem não ocorre da mesma maneira para todos. Ter esta 

clareza significa apropriar-se da ideia da importância do rigor quanto à 

avaliação individual, enquanto instrumento que indique com eficácia a 

necessidade de cada educando/educanda, que possibilitará a tomada de 

decisão da equipe pedagógica quanto às ações relativas à recuperação de 

estudos.   

 

Segundo relato 

 

Sala de aula. Explosão de diversidade (1985)  

[...] por não ser neutra, minha prática exige de mim uma 

definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. (FREIRE, 

1996, p.102) 

 

Início da minha trajetória. Minhas primeiras turmas, quatro 5ª séries. 

Uma escola de periferia em São Bernardo. A defasagem idade/série era 

alarmante. À medida que transcorriam os dias letivos, muitos iam 

desaparecendo. O desaparecimento era ignorado. Em anos seguintes, em 

escolas centrais, a situação não era menos crítica. Isto me incomodava 

muito por que entendia que as diferentes faixas etárias, e eram 

significativamente diferentes, comprometiam a aprendizagem, incentivavam 

conflitos, promoviam a retenção e, sobretudo, a evasão escolar. Por outro 

lado, convivia-se com o conformismo “é assim mesmo, não tem jeito, serão 

reprovados ou acabarão desistindo”.   
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Em 2002, assumi a gestão da nossa escola, e, aos poucos, constatei 

que era uma escola como as outras, no tocante à defasagem idade/série e 

as situações decorrentes. Entretanto, passei pela resistência, pelos 

incômodos, pelo descrédito. O entendimento da grande maioria dos 

professores e professoras era que a lei retirava de suas mãos o poder de 

decisão, fragilizava as posições tomadas, no interior da escola. Não 

desisti. Propus a retomada de estudo da legislação em vigência, em 

especial a Deliberação CEE 9/97 que 

 Enfatiza essa Deliberação, à exaustão, a necessidade de 

avaliações da aprendizagem, do desenvolvimento do aluno, do 

próprio ensino e avaliações institucionais; a necessidade das 

atividades de reforço e de recuperação (paralelas e contínuas), de 

meios alternativos de adaptação, reclassificação, avanço, 

reconhecimento, aproveitamento e aceleração de estudos, de 

indicadores de desempenho (...). Ou seja, todo esforço possível e 

todos os recursos disponíveis devem ser providos pela escola e 

pelo sistema para levar o aluno ao aproveitamento das atividades 

escolares para seu desenvolvimento cognitivo e social e, por 

consequência, ao progresso [...] (IN INDICAÇÃO CEE Nº 22/97 - 

CP - Aprovado em 17.12.97, p.947/948.) 

 

Na tentativa em buscar caminhos para transformar nossa realidade,   

organizamos, equipe gestão e equipe pedagógica, encontros para debates, 

para releituras pertinentes. Foi um caminhar movido pela insistência, pelo 

convencimento, no sentido de utilizar os dispositivos legais a favor do 

educando/educanda, de maneira a proporcionar-lhe o devido apoio 

pedagógico. Possibilitar o avanço, a inserção em grupo de mesma faixa 

etária e promover condições reais de acompanhamento escolar que 

favorecessem aprendizagem, a autoestima, incentivando o progresso e a 

permanência na escola.  As atenções foram centradas em dois pontos: os 

estudos de recuperação paralela e a correção de fluxo com apoio de 

estudos. Esbarramos na legislação. A organização do horário para 

recuperação apresentava-se fechado, aparentemente não permitia 
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adequação. A primeira consulta apresentando o plano da escola foi 

negada. Foi, então, elaborado um documento considerando-se as 

necessidades da escola e as justificativas pertinentes. O projeto foi 

aprovado, o documento resposta, do então dirigente, enfatizava que a 

escola estava fazendo uso de sua autonomia. 

Atualmente, faz parte da rotina da secretaria da escola, ao receber 

pedido de matrícula, observar a idade e, uma vez, verificado defasagem 

idade/série, encaminhar à equipe gestora que recebe o responsável e o 

educando ou educanda.  O diálogo tem por objetivo conhecer o seu 

histórico, prestar orientações sobre a legislação, e esclarecer a prática da 

escola em oferecer um período de estudos, de observação e avaliação das 

professoras e professores e o encaminhamento para o ano escolar 

adequado com o compromisso de uma assessoria escolar por meio de 

recuperação paralela. Todo o percurso é uma decisão da escola, da família 

e do educando ou educanda. O resultado? A equipe escolar tem se 

surpreendido com o sucesso de muitos deles ou delas na continuidade dos 

estudos. A postura do professor, da professora tem se distanciado muito 

da ideia de que é “apenas um mecanismo para empurrar o educando a 

educanda”. Há uma questão a ser respondida: por que uma deliberação, 

que aplicada de maneira adequada, em conformidade com as disposições 

legais,  resulte em efeitos positivos para o educando/educanda, foi e tem 

sido tão rejeitada, tão criticada? A resposta me parece que se encontra na 

forma tempestiva e providencial de como a política pública chegou às 

escolas e à sociedade. 

Entendo que o relato traz nas entrelinhas um movimento - olhar 

crítico para a situação problema, a constatação do fato - que promove o 

envolvimento e a participação dos sujeitos e, estes, coletivamente 

intervêm apontando outras possibilidades. Para Freire (1996, p.77) a 

intervenção do sujeito (dos sujeitos) é fundamental, por que ao intervir 

ele se faz sujeito da História, posição esta completamente oposta à 

postura de neutralidade que por muitas vezes cruza o cotidiano da escola.  
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 [...] não me parece possível, nem aceitável a posição ingênua ou, 

pior, astutamente neutra de quem estuda, seja o físico, [...] ou o 

pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o 

mundo e com os outros de forma neutra. (FREIRE, 1996 p.77) 

Aos poucos, a nossa gestão vem rompendo com algumas posturas 

de neutralidade. O mito da neutralidade contribui efetivamente para o 

afastamento da natureza política que necessariamente deve permear o 

processo educativo. 

Cabe lembrar, que não basta existência de lei, de resoluções, de 

deliberações postas ou impostas que desconsideram as condições 

necessárias para a sua aplicabilidade. O espaço físico, os/as profissionais 

necessários/as para o desenvolvimento do trabalho, os materiais. Enfim, 

tudo precisa ser considerado. No entanto, deparamo-nos com o improviso, 

com a fragilidade na implementação da legislação e, obviamente, as 

consequências negativas ficam evidentes no cotidiano escolar.  
 

Dando continuidade às reflexões com foco no relato, além da 

categoria participação, é perceptível a construção da autonomia dos 

sujeitos abrindo caminho para autonomia da escola. Autonomia é uma das 

categorias centrais presentes no referencial teórico definido para análise 

da gestão da escola.   Para o pensamento freireano, a autonomia é 

apontada como um princípio pedagógico. Freire (2010, p.23) afirma que 

“Todo processo de autonomia e de construção de consciência nos sujeitos 

exige uma reflexão crítica e prática [...]”. É uma construção que vai 

acontecendo à medida que tomamos decisões ao longo da nossa 

trajetória.  

Outro ponto importante, que emerge da leitura do relato, refere-se 

à formação do professor/da professora, no interior da escola. Partir da 

situação-problema, levantar coletivamente a análise da questão, apropria-

se, no caso, da legislação enquanto instrumento de estudo - naturalmente 

surge a necessidade de outras leituras - e  tomar decisões.  Esta vem  
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sendo a marca da minha gestão, embora cabe salientar, que não se trata 

de um caminho fácil para o gestor/para a gestora da escola pública 

paulista dentro de um universo de atribuições que envolve o cotidiano da 

escola.  

 

Terceiro relato 

Participação: aprendizagem que exige contínuo exercício (2006) 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por 

não ser neutra [...]. Exige de mim que escolha entre isto ou 

aquilo. (FREIRE, 1996, p.102) 

Segundo semestre, 2006. Instituímos o Conselho de Série Participativo. 

Foi uma longa jornada, de convencimento, de entusiasmo, perseverança, 

muitos encontros, leituras e, finalmente organizamos um conselho  formado 

pelos professores da turma, pelos alunos, pais e equipe gestora. Foram muitos 

os elogios. Havia um consenso quanto à maneira democrática de condução 

dos conselhos. No entanto, havia o lado negativo: parte  dos pais não 

compareciam e, os filhos ou se apresentavam sozinhos, ou também não 

compareciam. Os pais reclamavam do tempo, muitos queriam somente 

tomar ciência do resultado. A manifestação do corpo docente acabava por 

ficar centralizada em determinados professoras ou professores.  Persistíamos, 

organizamos horários especiais, convites, recepção com exposição de 

produções dos educandos/as, mas a participação dos pais restringia-se 

praticamente aos mesmos. Passado a data do Conselho, os pais faltosos 

compareciam para tomar ciência das notas.  

Em 2008, ao analisarmos o 2º bimestre das 8ª séries constatamos que 

apenas vinte por cento dos educandos/educandas apresentavam 

resultados satisfatórios em Matemática. Imediatamente, propusemos um 

plano de ação  juntamente com os dois professores que atuavam na série. A 

proposta consistia em reorganização dos assuntos definindo-se prioridades. 
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Um trabalho conjunto entre os dois professores com acompanhamento 

diário da coordenação e prioridade para atendimento a todo material 

pedagógico necessário. Os professores estavam preocupados com o 

cumprimento do “caderno do aluno”, mas decidimos pela qualidade dos 

estudos de recuperação. Outra proposta apresentada à equipe para auxiliar 

o trabalho foi a realização de um Conselho de série com cada turma. A 

organização seria a turma, o gestor da escola, os professores coordenadores 

da escola e o professor que estivesse com a turma no momento em que esta 

fosse convocada.  

Analisamos, com educandos e educandas, os resultados dos dois 

bimestres apresentando a ficha individual. O propósito da equipe era 

possibilitar que educandos e educandas se sentissem responsáveis, também, 

pela sua aprendizagem. Incentivamos, mostramos o plano de ação.  

Ouvimos  sugestões, crítica, autocríticas e, ao término, estávamos certos que 

tínhamos um acordo, mas havia o descrédito dos menos otimistas. Enfim, 

revertemos a situação graças à parceria estabelecida. Não houve 

reprovação por falta de aprendizagem. Alguns foram promovidos com 

orientação para recuperação de estudos para o início do ano seguinte. O 

resultado em Matemática, na avaliação do SARESP (Sistema de Avaliação 

do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) foi muitíssimo satisfatório.   

O projeto elaborado e desenvolvido para as oitavas séries mudou os 

rumos do Conselho de Série. Ao término do bimestre, a equipe gestora, o 

professor coordenador da turma e dois professores de áreas diferentes 

participam do Conselho. A turma realiza uma autoavaliação da sala que 

implica em uma nota geral definida pela turma.  Apontam aspectos 

relacionados às dificuldades, ao desenvolvimento das práticas 

pedagógicas em sala, ao relacionamento professora/professor e 

educandos/educandas.  Em seguida, eles comparam a ata elaborada 

por eles/elas com a ata prévia realizada pelas professoras/res.  



41 

 

A prática experimentada situa o educando/a como sujeito da 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, mobiliza o princípio de participação 

ativa e ampla de todos os envolvidos no processo ensino e 

aprendizagem. Era imprescindível o envolvimento dos educandos/as. 

Um compromisso com a própria aprendizagem. Sacristán (2003, p.12) 

ilustra com exatidão a tomada de consciência da equipe da escola:  

 

Ao acreditarmos que são  “menores”, sua voz não nos importa e 

não os consultamos para elaborar ou reconstruir a ideia que temos 

sobre quem eles são. Os adultos definem a si mesmos, e os 

menores são definidos pelos adultos. Se eles não falam, e nós 

adultos fazemos isso por eles, [...] Não será estranho, então, em 

uma situação como a atual, em que o grupo de menores passa a 

ter uma  certa identidade e a se constituir em agente social, que 

os desajustes em nossas percepções adultas sobre os alunos 

comecem a se tornar evidentes.  

 

Para Apple e Beane (2001, p.152) uma das características de 

escolas democráticas é que “Estão profundamente comprometidas com a 

descoberta de formas práticas de aumentar a participação significativa de 

todos os envolvidos na experiência educacional.”  Os envolvidos 

diretamente na escola – pais, o entorno escolar, funcionários, professores 

e gestor da escola - incluindo, em especial, os educandos e educandas, 

têm necessariamente o direito à participação efetiva do processo de 

tomada de decisões que mobiliza o cotidiano da escola e que afeta a todos 

igualmente, incluindo-se necessariamente o dia-a-dia das salas de aula. 

 O relato, em questão, aponta para uma experiência democrática 

que vem sendo construída coletivamente através de esforços contínuos 

com o intuito de se fazer a diferença. Evidentemente, não se trata de um 

percurso único, definitivo. A cada passo, a cada nova decisão, temos 

presentes contradições, conflitos que exigem retomadas, fundamentação 
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teórica, sensibilização e certamente muita insistência. Espaço propício 

para a formação continuada num movimento de ação-reflexão-ação.  

  As mudanças inseridas no interior da escola – segundo  e 

terceiro relato – incidiram sobre a autonomia da escola: debruçar-se sobre 

sua realidade, analisar suas necessidades, suas especificidades, intervir e 

propor caminhos, ou seja, são resultados, segundo Apple e Beane (2001, 

p.20).  “de  tentativas explícitas de educadores e educadoras colocarem 

em prática os acordos e oportunidades que darão vida à democracia.” Este 

percurso certamente exige persistência e constante retomada, exige estar 

atento às mudanças no quadro de professores e professoras, exige análise 

pontual de resultados das ações implementadas num movimento dialógico 

contínuo de ação-reflexão-ação, portanto, implica em convicção da 

possibilidade de mudança. Este amplo processo requer uma equipe coesa, 

parceira e muita determinação. O gestor da escola necessariamente deve 

ser o grande articulador desta orquestra. A prioridade para o gestor da 

escola tem que estar centrada necessariamente nas questões da gestão 

pedagógica, embora não desconhecemos  (nós, gestores)  que na 

realidade do movimento cotidiano da escola pública, a dinâmica 

burocrática, as diferentes gestões dentro da gestão da escola, 

inviabilização o rigor necessário à questão pedagógica. 

Outro ponto que cabe ser abordado, fica em evidência no interior do 

relato, é a questão do currículo, ou melhor, das amarras do currículo 

oficial da escola pública paulista. No entanto, entendo que a gestão da 

nossa escola, no que diz respeito ao currículo, tem avançado 

consideravelmente no sentido de vivenciar um currículo moldado pela 

equipe de professores/as e equipe de gestoras, o que pressupõe a 

possibilidade de promover transformação. Um currículo que se aproxima, 

sob minha análise, do que Apple (2001, p.29/31) identifica como um 

currículo democrático.  
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2.2  UMA TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO COTIDIANO 

ESCOLAR 

   

Os encontros – narrados em estilo textual autobiográfico - 

compreendem marcos significativos, uma vez que anunciam  etapas que 

redirecionam minhas funções na Educação e captam fragmentos de 

práticas  possibiltadoras de outras reconstruções.  

 

2.2. 1  O encontro da professora com os educandos e  educandas  

das 5ªséries   do ensino fundamental  

 

 Meados de maio, 1985. Iniciava-se minha trajetória na 

Educação. Sala de aula real, carregando diários e listas de educandos e 

educandas reais. O imaginário tornara-se real. Quatro turmas de quinta série 

- com nomes completos, carentes, com defasagem idade/série, numa 

escola estadual de periferia.3 Uma escola de latão e madeira. Sem 

quaisquer recursos, exceto lousa e giz. 

Encontrava-me em sala de aula. Decorridos, então, seis anos da 

graduação em Letras que foi fortemente influenciada pelos estudos literários 

no ensino médio propiciados pelo professor Nonato, severo, sorriso raro, no 

entanto, lembro-me como era exímio leitor e tinha uma capacidade 

extraordinária de dar vida ao texto.  

Deparava-me, então, com um dos dilemas – muito presente ainda 

no cotidiano das nossas escolas - impostos à formação docente em 

relação aos diferentes modos de se conceber a prática pedagógica. E 

agora? Como fazer? Por onde iniciar? E, neste momento, o primeiro passo 

é tomar como ponto de partida para a prática docente daqueles que foram 

nossos professores durante a adolescência.  

                                                                 

3
 Escola Estadual Professor José Gonçalves – Diretora de São Bernardo -SP 
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Mizukami (1986, p.115) em sua pesquisa, cuja abordagem trata do 

processo ensino-aprendizagem, afirma que os modelos dos professores/as 

aos quais o/a professor/a vivenciou, ao longo de sua trajetória de 

escolarização, contribuem muito mais decisivamente para a maneira como 

o/a professor/a, estrutura sua prática pedagógica e a desenvolve em sala 

de aula. O próximo passo, é caminhar à luz da perspectiva acadêmica em 

que se constituiu a formação de professor/a.  

[...] Na perspectiva acadêmica, o professor/a é visto como um 

intelectual a partir da aquisição do conhecimento acadêmico 

produzido pela investigação científica, não se dá demasiada 

importância ao conhecimento pedagógico que não esteja 

relacionado com as disciplinas ou seu modo de transmissão e 

apresentação, nem ao conhecimento que se deriva da experiência 

prática como docente [...]. (Sacristán, 1996, p.356) 

 

A perspectiva acadêmica, segundo o autor, considera dois enfoques: 

o enciclopédico – propõe a formação do professor/a como um especialista, 

privilegia-se amplamente o conhecimento o que implica considerar-se que 

quanto mais conhecimento possui o professor/a, mais eficiente será o 

desenvolvimento de sua função de transmissor deste conhecimento; o 

compreensivo – prioriza o conhecimento das disciplinas na formação do 

docente, o professor/a  é visto como intelectual, deve ter um 

conhecimento criativo de princípios e fatos de sua disciplina, bem como, 

dos procedimentos metodológicos e sua formação está diretamente 

relacionada à estrutura epistemológica de sua disciplina.  

Freire (1996, p.47) se contrapõe a estes princípios da formação 

acadêmica quando enfatiza que “ensinar não é transferir conhecimento”.  

Para o autor, indubitavelmente é necessário que a formação docente 

tenha como foco o ensino considerando que ensinar implica em criar as 

possibilidades para a produção e a construção do conhecimento, que 

pressupõe um professor/a, na sua sala de aula, aberto, disposto à 

indagação, à curiosidade; pressupõe, ainda, postura crítica de 
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perscrutador. Trata-se, segundo o autor, de um posicionamento 

extremamente difícil e exigente que necessariamente precisa ser 

assumido diante e com os outros. 

Foi, portanto, apropriando-me do “jeito de ser professor” do meu 

mestre professor Nonato e trazendo na bagagem a formação acadêmica, 

que se deu o início de minha trajetória. Aos poucos fui constatando que 

esta postura acompanhava muitos e muitos profissionais com os quais me 

encontrei no decorrer do meu percurso pela Educação e continuo 

encontrando. Encontra-se, neste ponto, um dos motivos da minha posição 

quanto ao fortalecimento da formação continuada também no interior da 

escola.  

É pertinente mencionar que, a partir de 2010, os docentes 

aprovados em concurso público para o Magistério, no Estado de São 

Paulo, somente puderam ingressar no magistério, após passarem por um 

curso de capacitação – ensino semipresencial com fundamentos teóricos 

sobre Educação, parte específica da formação do professor/professora e 

práticas, tendo com subsídio o material didático  de orientação curricular 

por disciplina elaborado pela SEESP e disponibilizado para toda a rede em 

2008.    A partir de 2007, após o ingresso, o professor /a professora 

cumpre um período probatório4 que ao término cabe ao gestor e uma 

comissão pré-estabelecida avaliar o período do professor/da professora e 

indicar a permanência ou não do professor/a. São atribuições da 

comissão: subsidiar, assessorar e orientar os servidores; verificar a 

necessidade de capacitações; registrar todas as ocorrências relativas à 

conduta funcional do servidor; atuar de forma imparcial e objetiva nas 

avaliações.  Em especial, a avaliação de desempenho do professor/da 

                                                                 

4
 Constituição Federal/88 – Art 41 e Art 6º da EC 19/88; Decreto nº 52344 de 09/11/2007; 

Resolução SE 66 de 02/09/2008, alterada pela Resolução SE 79, de 07/11/2008. A 

avaliação é realizada em três etapas num período de dois anos. 
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professora  deve considerar a produtividade, responsabilidade, capacidade 

de iniciativa, eficiência e  comprometimento com a administração pública.   

A questão posta: como se garante o atendimento previsto, segundo 

as determinações, com uma carga horária de 30h com  três horas 

semanais de trabalho pedagógico? Embora tenho defendido a formação no 

interior da escola, não desconheço a fragilidade do horário destinado ao 

trabalho pedagógico. Nos corredores? Cabe lembrar que os professores/as 

concursados não atendem as necessidades da rede, o que faz com que o 

Estado tenha  outras opções de contratação de docentes que não estão 

sujeitos à avaliação, não estão sujeitos a período probatório e, são 

contratos por tempo limitado. 

Segundo semestre de 1985.  A professora e seus educandos/as, em 

curto espaço de convivência, iniciavam uma aventura rumo ao acesso a 

livros de leitura.  Juntei meus livros, consegui algumas doações, muita 

criatividade e tínhamos, então, uma pequena biblioteca ambulante. Era um 

espaço de muita alegria, o dia da troca dos livros e o tempo para aquele/a 

que quisesse falar sobre a história que havia lido. Inicialmente, eu escolhia 

dois ou três títulos, ora teciam comentários, ora lia alguns trechos para 

aguçar o interesse pelos livros. As crianças vibravam com o dia da escolha 

dos livros principalmente quando perceberam que não tinham obrigação de 

ler o livro escolhido caso não gostassem. Era possível decidir por não ler, 

devolvê-lo e escolher outro. Logo, as sugestões de leitura partiam dos 

pequenos leitores e leitoras, entre eles/as. Sem que eles soubessem, alguns 

livros tornaram-se verdadeiros best-sellers.  Foi mágico. Enquanto isso, eu me 

apaixonava cada vez mais pela “arte de conduzir” aquelas crianças. 

Aqueles anúncios pedagógicos da infância iam, então, se concretizando. 

A ação pedagógica que foi proposta incentivou a participação na 

tomada de decisão, ou seja, 

[...] enfatiza o acesso a um amplo leque de informações e o direito 

dos que têm opiniões diferentes se fazerem ouvir. Os educadores 
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de uma sociedade democrática têm a obrigação de ajudar os 

jovens a procurar ampliar seu leque de ideias e a expressar as que 

já tiverem. [...] (APPLE, 2001, p.26) 

 

  Por outro, desencadeou interação entre os envolvidos, incentivou a 

leitura e a descoberta do prazer pela leitura, permitiu o exercício de 

escolha, o direito de opinar sobre o quê ler. A gestão da sala de aula 

numa perspectiva democrática. A proposta favorece que o educando/a 

educanda assuma um papel ativo no processo ensino e aprendizagem. 

Pouco tempo depois, então professora concursada da rede pública 

do Estado de São Paulo (1986). Outro contexto. Outro espaço escolar. Havia 

uma biblioteca impecável. Um número considerável de livros que os 

educandos/as não tinham acesso. Assim como os professores/as na minha 

adolescência, muitos colegas professores/as não partilhavam da ideia de 

leitura livre, diferentes títulos para uma mesma turma, uma escolha da turma. 

Dois questionamentos imperavam nas reuniões entre os professores: como 

avaliar e como garantir a realização da leitura? No contexto das escolas, 

estou aqui considerando as escolas onde atuem como professora, a prática 

vigente era a leitura com um roteiro para ser respondido e uma avaliação 

individual que pretendia verificar se foi realizada a leitura. Esta postura não 

nos impediu de desenvolver o projeto. A biblioteca foi aberta.   

Trazendo a contribuição de Freire (1996, p.79)  “É a partir deste 

saber fundamental: mudar é difícil mas é possível, [...]” que à medida que 

eu caminhava por outros espaços escolares, seguia fortalecendo a minha 

prática. Fui descobrindo a necessidade constante de enfrentar e buscar 

[...] desfazer as amarras autoritárias. (FREIRE, 1989, p.20)  

Cheguei à direção de escola (2002). Não demorou muito para 

conversar sobre o meu projeto. O passo inicial foi abrir a biblioteca da 

escola. Um espaço fechado. Não havia quem respondesse 

adequadamente pela sala e, obviamente, como já havia constatado em 
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outros momentos, outros espaços e tempos, os livros não chegavam aos 

educandos e educandas, como também não chegavam aos professores/as. 

Por meio de um trabalho contínuo, que envolvia também formação na 

escola, fizemos adequações necessárias, reorganizamos - direção, 

coordenação, alguns professores/as, mães e educandos/educandas - um 

espaço que passou a ser identificado como sala de leitura “Vinícius de 

Moraes” após decisão dos educandos/as por meio do voto. 

Aos poucos, era possível observar mudanças muito positivas. 

Realizamos, numa ação conjunta, a primeira feira interna do acervo da 

escola – a  iniciativa aconteceu por três anos consecutivos, por ocasião do 

dia do livro - e intitulamos  “A sala de leitura vai ao pátio” (Anexo A).  Como 

toda nova proposta, havia certa resistência em disponibilizar o acervo no 

pátio da escola. Foi um sucesso.  Um instrumento muito eficaz para 

conquistar os educandos/as para a leitura. Nesta ocasião, a escola já 

contava com uma parceria com o  Instituto Braudel56 que desenvolvia o 

círculo de leituras na escola para as oitavas séries e ensino médio. Diante do 

destaque da parceria, a seriedade na inserção da mesma no projeto 

pedagógico da escola, foi possível estender o projeto para as quintas séries, 

bem como, a parceria atendia à capacitação dos professores da escola. 

Apesar de opiniões  divergentes, encontramos uma maneira para que os 

educandos e educandas pudessem ter efetivamente acesso à leitura.  

[...] as escolas democráticas distinguem-se [...] pelo fato de 

procurarem explicitamente transformar as condições 

antidemocráticas na escola e na sociedade. Mas os educadores que 

trabalham em escolas democráticas também têm uma consciência 

aguda que essas condições, assim como os obstáculos a um 

                                                                 

5
 Instituto Fernand Braudel - Fundado em 1987, trata-se de uma iniciativa formada em São 

Paulo por um grupo de economistas, empresários, lideranças públicas e jornalistas, 

buscando formas de superar os problemas institucionais que inibem o desenvolvimento 

humano na América Latina. Desde 2000, desenvolvem o Círculo de Leitura - por meio de 

adesão - em escolas públicas.  
6
 Resolução SE 15 de 18/02/09 – dispõe sobre a criação e organização de salas de leitura 

nas escolas de rede estadual de ensino – in Diário Oficial – seção I p.39 
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acesso mais amplo, precisam ser enfrentados até serem 

transformados. (APPLE e BEANE, 2001. p.31) 

   Em 2009, a escola, pela relevância da proposta pedagógica, no 

tocante, à leitura, foi escolhida para fazer parte da primeira fase de 

implantação num grupo de 510 escolas da rede para receberem a sala de 

leitura7 - cujas linhas gerais, apresentadas no projeto da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, consideram que a formação escolar do 

educando/a deve atender às exigências do mundo contemporâneo que 

demandam acesso cotidiano a fontes de informação e cultura atualizadas 

e diversificadas; considera a escola como espaço privilegiado para 

desenvolvimento de competências e habilidades da leitura e escrita e, 

para tanto, é imprescindível local e ambiente apropriados - informatizada, 

ampliação significativa do acervo e incluiu a designação de um professor 

responsável pela sala de leitura.  

Atualmente a sala de leitura é o espaço mais visitado. Foi possível 

promover significativa integração entre a sala de leitura e o 

desenvolvimento dos projetos que a escola desenvolve. Há um trabalho 

muito sintonizado entre professores/as e projeto.  

Em suma, a nossa determinação mobilizou a escola, conquistou 

parcerias, desencadeou ações que culminaram com  um espaço 

pedagógico eficiente.  Promoveu o fortalecimento de ações conjuntas, 

sintonizadas que contribuíram para o enriquecimento curricular. Na 

concepção de gestão democrática  da escola, considera-se que todos os 

educandos e educandas têm direito de acesso aos espaços pedagógicas no 

interior da escola. Cabe à escola assegurar que eventuais barreiras sejam 

rompidas. 

 

                                                                 

7
 Resolução SE 15 de 18/02/09 – dispõe sobre a criação e organização de salas de leitura 

nas escolas de rede estadual de ensino – in Diário Oficial – seção I p.39 
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2.2.2  Da gestão da sala de aula à gestão da escola 

 

A curiosidade em conhecer o “outro lado da escola”, me levou, em 

1991, a concluir minha segunda graduação - Administração Escolar - e, 

dois meses depois, deixava a sala de aula designada, a convite, para ser 

Assistente de Diretor de Escola8 (atual vice-diretor de escola). Foi muito 

interessante esta minha primeira atuação na gestão da escola. Fui 

recebida pela diretora, apresentada à escola e ela se despediu para 

usufruir de licença prêmio e férias. Nosso reencontro aconteceu quatro 

meses depois, no encerramento do ano letivo.  

Encontrava-me, diante de um mais um desafio: da gestão da sala de 

aula à gestão da escola. Não havia a figura do professor coordenador 

pedagógico. Cabia ao gestor, a gestão pedagógica. Somente a partir de 

1997, por força de lei, surge, na rede pública estadual paulista, a figura 

do professor coordenador pedagógico na escola. 

 No ano seguinte, 1992, a escola passou a oferecer o ensino médio 

noturno atendendo quatro salas. No ano subsequente, tínhamos treze 

salas. Cabia a mim responder, então, literalmente pelos períodos tarde e 

noite. Foi um aprendizado eletrizante. Fazia-se de tudo. Era comum a 

ideia de que “vivia-se apagando incêndios” em meio a uma turbulência de 

burocracias administrativas.  Foi durante este período, 1993, que estendi 

minha atuação à escola particular. Experiência significativa 

profissionalmente, uma vez que a escola possibilitava, ao corpo docente, 

investir num currículo inovador - para a época e pela condição de escola 

particular – no tocante à visão de integração entre as áreas. Iniciei 

minhas atividades nesta escola, no segundo semestre, e, no final do ano, 

fui surpreendida com o convite para assumir a coordenação de área. 

Permaneci por três anos na escola. Experiência gratificante quanto ao 

                                                                 

8
 Designada para o posto de trabalho de vice-diretor - setembro de 1991 a 1993., na Escola 

Estadual  Professor Domingos Peixoto, São Bernardo do Campo, SP. 
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aperfeiçoamento profissional, valorização pessoal e o enriquecimento 

possibilitado pelos encontros pedagógicos. 

Concomitantemente, permaneci, por dois e meio, na função de vice-

diretora. Experiência que garantiu dois posicionamentos: a solidariedade 

com os colegas na função e uma certeza, o retorno à gestão (terminologia 

atual) da escola seria na condição de gestora de escola e proporcionaria 

ao meu futuro vice-diretor a possibilidade de sua inserção efetiva na gestão da 

escola. 

 

2.2.3  Encontro da professora com as educandas  - futuras 

professoras 

   Ao tratar a respeito do meu encontro com as educandas do quarto 

ano do Magistério (1995), faz-se indispensável situar o contexto histórico 

no que diz respeito às políticas públicas voltadas, naquela época, para a 

Educação. A Lei 5.692/71, em vigor na época, segundo Souza e Silva 

(1997) privilegiava a habilitação profissional como a própria finalidade do 

ensino do, então, segundo grau. Dentre outras inovações, instituiu a 

profissionalização obrigatória em todos os cursos do, então, segundo grau 

e, em seu bojo, propunha a formação profissional dos professores que 

atuariam nas séries iniciais do primeiro grau (atual ensino fundamental I) 

por meio de uma habilitação de segundo grau (atual ensino médio) – 

Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério (HEM). O primeiro ano 

trazia um currículo básico, comum a todos os educandos/as do 2º grau e 

a parte diversificada, a partir do segundo ano. Qualquer escola de 2º grau 

estava habilitada a oferecer a HEM que, além da profissionalização, 

deveria oportunizar a continuidade dos estudos em nível superior. A lei em 

questão tornava extinto o curso Normal. Segundo Souza e Silva (1997, 

p.99) a Lei 9394/96, em seu  Artigo 62 
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 

em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 

como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal.  

marca o restabelecimento da nomenclatura curso Normal. Cabe-nos, 

entretanto, observar que o artigo sofrerá alteração conforme redação 

dada pelo Decreto nº3.554, de 2000. 

§ 2o A formação em nível superior de professores para a atuação 

multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, 

em cursos normais superiores. 

 

Avançando, ainda com foco em medidas das políticas públicas, é 

imprescindível considerar que a transformação da Escola Normal em 

habilitação promoveu a perda de identidade e especificidade do curso. No 

entanto, é preciso  compreender que a qualidade da Escola Normal estava 

muito apropriada ao contexto histórico da época. Sob tal ótica cabe-nos 

trazer as considerações de Fusari ( 1990, p.28 ): 

 A formação das antigas escolas normais preparou de certa forma 

professores primários e de pré-escola para atuarem numa Escola 

Pública que era frequentada basicamente por alunos das camadas 

média e média-alta da sociedade brasileira. Isto significa afirmar 

que a competência das normalistas esteve condicionada às 

necessidades e expectativas de um tipo de Escola, num momento 

histórico determinado.  

 

Outro ponto crucial da habilitação diz respeito à ausência de 

bibliografia específica e de qualidade para as disciplinas pedagógicas 

inseridas no currículo em conformidade com a legislação. Para ALMEIDA 

(2004, p.93) ocorre visível “empobrecimento dos programas de formação 

geral e sua desarticulação com a parte específica do curso, na 
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inadequação de métodos e conteúdos às necessidades de uma formação 

plena”.  

Nos anos 80 e 90, a formação de professores ocorria em cursos de 

quatro anos com praticamente o mesmo currículo utilizado em décadas 

anteriores apresentando certa variação entre escolas.  No Estado de São 

Paulo, é introduzida uma inovação com a criação do Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério9 – CEFAM - com vistas à qualidade na 

formação da futura professora.  

Foi neste cenário histórico, em transição, que, em 1995, tive o 

privilégio de atuar no magistério com duas turmas de quarto ano somando 

em torno de 65 educandas. Turmas compostas por adolescentes e 

adultas, estas últimas, vindas do ensino supletivo - atual Educação de 

Jovens e Adultos - ou que retornaram à escola após alguns anos de sua 

formação no primeiro grau. Lecionávamos Língua Portuguesa e Literatura. 

Experiência extremamente marcada por angústia mútua. Por um lado, as 

futuras professoras inseguras, com muita clareza quanto à fragilidade do 

processo de aprendizagem específico para sua formação e, por outro lado, 

a professora que se depara com resultados impostos por uma política 

pública de desvalorização profissional do magistério por meio de uma 

formação precária, a fragilidade imposta à formação da professora que 

atuaria nas 1ªs a 4ªs séries. No caso delas, logo no ano seguinte.  Futuras 

jovens e senhoras professoras que compunham as duas turmas com as 

quais compartilhamos suas inseguranças  e medos.  

                                                                 

9
 A Resolução da Secretaria de Estado da Educação nº14 de 28/01/1988 cria os CEFAMS -

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO -  num 

momento específico da política educacional paulista propondo mudanças que envolviam 

reestruturação de currículo  e caracteriza o funcionamento do curso objetivando a 

recuperação e renovação da prática educativa na formação dos professores. 
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Era preciso, portanto, que o nosso encontro, ao longo daquele ano 

pudesse, dentro das limitações já postas, fazer alguma diferença. Propus 

a elaboração de um planejamento curricular que foi formulado de maneira 

a atender necessidades apontadas pelas turmas, como também 

detectadas por mim. Assim, durante nossos encontros privilegiávamos 

reflexões sobre o fazer da professora, a prática pedagógica; 

enfatizávamos a prioridade para a formação da professora leitora, 

produtora de texto e criativa.  

Resgatei o projeto de leitura - já companheiro em minha trajetória - 

realizei algumas adaptações e propus a leitura de diferentes autores 

comparando duas escolas literárias. Cabia a cada grupo a escolha da obra 

literária e a organização da apresentação que tinha como objetivo a 

análise e reflexão com a turma. A relação obra e escola literária era pano 

de fundo para praticar a expressão escrita, a oralidade, a postura, o uso 

do espaço sala de aula, tom de voz, dentre outros pontos que surgiam. O 

círculo de debates  era também um instrumento que promovia 

interessantes reflexões, muita disponibilidade das educandas voltadas 

para o aprimoramento pessoal. Foi possível formar um elo significativo 

com a professora de Didática, elo este que contribuiu muito para o 

desenvolvimento da proposta.  

Obviamente, as disciplinas “não se interagiam”, caminhavam 

isoladas. Não se discutia a interação entre as diferentes disciplinas. 

Acredito que se fortalece muito, neste curto período, porém de intenso 

significado, a minha posição em defesa da formação docente continuada, 

de um trabalho curricular integrado, no interior da escola, que favoreça, 

dentre outros, pronto atendimento às práticas pedagógicas do professor e 

da professora.  
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2.2.4  O encontro com a coordenação pedagógica e a professora 

diretora da escola. 

 1998, período de implementação da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº9.394/96.  Neste cenário, foi implantado, na  

rede pública estadual paulista, o regime de progressão continuada com 

base em indicação do Conselho Estadual de Educação – CEE nº 8/1997, 

sustentado pelo que dispõe o artigo 32 da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação. O importante a ser considerado, em conformidade com o que 

assinala a referida Indicação: 

 [...] é que a conclusão do Ensino Fundamental torne-se regra 

geral para todos os jovens aos 14 ou 15 anos de idade, o que 

significa concretizar a política educacional de proporcionar 

educação fundamental em oito anos [atualmente nove anos]  a 

toda a população paulista na idade própria. Essa mesma política 

deve estar permanentemente articulada com o compromisso com 

a contínua melhoria da qualidade do ensino. 

 

Segundo, ainda, Indicação CEE Nº 22/97 - aprovado em 17.12.97, a 

Progressão continuada deveria ser entendida como um mecanismo 

inteligente e eficaz de ajustar a realidade do fato pedagógico à realidade 

dos educandos e educandas, e não um meio artificial e automático de se 

“empurrar” os educandos e educandas para as séries, etapas, fases 

subsequentes. Para Oliveira (1998, p.12)10 a questão da progressão 

continuada coloca para o professor a possibilidade de reavaliar suas 

concepções a respeito do papel e das finalidades do Ensino Fundamental 

na sociedade brasileira contemporânea e o significado do processo de 

aprendizagem de seus alunos. 

                                                                 

10
 IN Por uma Educação Básica de Qualidade, Governo do Estado de São Paulo – Secretaria 

de Educação, 2011, p.7 
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Por fim, o regime de ciclos adotado pela progressão continuada na 

rede estadual paulista, segundo Barreto (2003,p.11)11, trazia como meta 

regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização, a fim de assegurar 

a todos o cumprimento dos anos de estudo previstos para o ensino 

obrigatório, sem as interrupções e retenções que inviabilizam a 

aprendizagem efetiva e uma educação de qualidade. Considerando-se a 

experiência histórica, a intervenção política curricular gerou movimentos 

de negação, não aceitação, de cerceamento da autonomia dos 

professores, no tocante, à prática e ao desenvolvimento curricular. O auge 

das tensões ocorreu com as medidas relacionadas à progressão 

continuada e progressão parcial de estudos.  No ambiente escolar, as 

determinações e a implantação chegaram sem as discussões necessárias, 

nem mesmo contávamos com informações mais específicas, orientadoras. 

 Outro aspecto, de políticas públicas da época, está ligado à questão 

da figura do professor coordenador, uma conquista para o magistério 

público do estado. A legislação estabelecia um professor/a coordenador/a 

para o período noturno e um professor/a coordenador/a para o período 

diurno.   A escolha do profissional para a função cabia aos seus pares. Foi, 

então, que apresentei um projeto que se comprometia com formação 

coletiva dos professores quanto à legislação profissional e pedagógica; a 

disponibilidade de contribuição para aprimoramento de práticas dos 

professores/as; e, uma discreta proposta de alavancar projetos 

elaborados por grupo de professores.  Após apreciação e análise do corpo 

docente, a professora torna-se, por meio de uma designação para a 

função, professora coordenadora pedagógica do período noturno que 

atendia Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos. 

Anualmente a atuação do professor/a coordenador/a e sua continuidade 

eram apreciadas pelo Conselho de Escola. Permaneci dez anos na função. 

                                                                 

11
 IN Por uma Educação Básica de Qualidade, Governo do Estado de São Paulo –Secretaria de 

Educação ,2011, p.5 
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Durante os primeiros cinco anos, concomitantemente, atuava como 

professora de Língua Portuguesa e Literatura, no período diurno, na 

mesma escola, ora alternando com atuação na rede privada. A partir de 

2002, tomei posse no cargo de diretor de escola e, durante cinco anos, 

atuei concomitante na função de professor coordenador e diretor de escola 

em diferentes instituições de ensino.12 

Uma nova resolução da Secretaria de Educação de Estado – Res.88 

de 19/12/2007 -  exclui a figura do professor coordenador de período e 

traz à cena os professores coordenadores por ensino: fundamental e 

médio. Uma carga horária de quarenta horas, incompatível com as regras 

para acúmulo de cargos. Retornei à sala de aula, onde permaneci até 

2009 quando me decidi pela exoneração do cargo de professor, mas não 

“de ser professora”. 

Desde minha chegada ao magistério, sempre me interessei muito 

em participar das oportunidades de aperfeiçoamento profissional, que me 

permitiram, no decorrer do tempo, ser regularmente indicada  para 

atender as convocações pertinentes a minha formação e, em seguida, 

atuar como multiplicadora na escola, que também me possibilitou o 

reconhecimento do grupo de professores. No entanto, foi a partir da 

implementação da progressão continuada e progressão parcial de estudos 

que a Secretaria de Educação de Estado disponibilizou efetivamente 

cursos de aperfeiçoamento, tanto os descentralizados – via diretorias de 

ensino; como cursos centralizados - Circuito Gestão13, Ensino Médio em 

                                                                 

12
 Escola Estadual Senador Robert Kennedy  - período de 1996 a 2009  - atuamos como 

professora e professora coordenadora pedagógica; Escola Estadual Professor Marco Antonio 

Prudente de Toledo – a partir de janeiro de 2002 , diretora da escola. 

13
 Circuito Gestão, realizado no período de 2000 a 2002, caracterizou-se por um planejamento 

centralizado e extensivo a toda rede de ensino estadual paulista. O objetivo colocado para o Circuito 

era o da  formação continuada dos gestores da rede e professores coordenadores/as visando garantir a 

compreensão e a perfeita implantação das mudanças presentes na LDB, dos modernos princípios da 

Administração Pública, não levando em conta as demandas locais, indicando uma inflexão da  política 

governamental destinada à formação continuada.  A formação concentrou-se nos gestores. 
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Rede14 e pós-graduação “lato sensu” em Gestão Educacional15 - que 

ocorreram entre 2000 e 2007. 

Minha vivência compreendia, então, dois espaços de aprendizado 

profissional, duas realidades com características divergentes. A mesma 

educadora, dois papéis – a gestão pedagógica e a gestão da escola. Cabe 

lembrar que  ao assumir a gestão da escola eu trazia quatro anos de 

vivência na gestão pedagógica, portanto, a questão da formação no 

cotidiano da escola,  já se encontrava em construção, primeiros passos 

para a (re)organização dos trabalhos pedagógicos com foco em estudos 

voltados para a prática pedagógica desencadeando reflexões e tímida 

experiência com projeto por área de conhecimento. Evidentemente, esta 

postura me acompanhará na gestão da escola, agregando novas 

possibilidades e assumindo com as professoras coordenadoras um 

trabalho de formação dos professores e professoras. São fatores 

determinantes que justificam meu interesse em aprofundar pesquisa 

relacionada à gestão pedagógica curricular entendendo-a como a mola 

propulsora da escola, da formação de sua identidade e desencadeadora, 

por conseguinte, da cultura da escola.  

                                                                 

14
 Ensino Médio em Rede - programa de formação continuada  concebido e coordenado pela Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas - 

CENP. Destinou-se aos assistentes técnico-pedagógicos (ATPs), supervisores de ensino, professores 

coordenadores (PCs) e professores de Educação Básica nível II que atuam no Ensino Médio regular. O 

programa foi desenvolvido em duas fases: a primeira entre 2004 e 2005 teve o seu conteúdo voltado 

para a contextualização da proposta de formação e para a discussão das múltiplas representações dos 

atores envolvidos na prática educativa; a segunda fase, desenvolvida em 2006, deu ênfase para 

o desenvolvimento curricular no Ensino Médio das três áreas do conhecimento - 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Coube ao professor coordenador pedagógico – durante os 

horários de trabalhos pedagógicos - a responsabilidade de capacitação dos professores na 

unidade escolar. 

15
 Curso Especialização Pós Graduação “Lato Sensu” em Gestão Educacional-Universidade 

de Campinas – destinado aos diretores de escola, vice-diretores, supervisores, professores 

coordenadoras da oficina pedagógica, professores coordenadores pedagógicos. 
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Entendo que as considerações postas no extrato que se segue 

contribuem para elucidar o processo pessoal formativo que permeia os 

relatos e fragmentos de experiências que compõem este capítulo: 

A competência docente é, portanto, uma elaboração histórica 

continuada. Um eterno processo de desenvolvimento, no qual o 

educador, no cotidiano do seu trabalho, no exercício consciente de 

sua prática social pedagógica, vai revendo, criticamente, 

analisando e reorientando sua competência ("saber fazer bem"), 

de acordo com as 

exigências do momento histórico, do trabalho pedagógico e dos 

seus compromissos sociais, enquanto cidadão - profissional - 

educador.(FUSARI, p.27) 

 

 

2.3  COTIDIANO DO ESPAÇO ESCOLAR COMO POSSIBILIDADE DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA. 

  

A partir da segunda metade do século XX, o mundo vem 

experimentando transformações  sócio econômicas cada vez mais 

intensas, provocando alterações profundas no mercado de trabalho. As 

novas tecnologias veem desenhando uma nova ordem que traz como 

exigência mão de obra cada vez mais qualificada. Paralelamente, temos a 

mídia revestida de um avanço desbravador, que aproxima, numa 

velocidade impressionante, diferentes culturas, rompendo fronteiras e 

provocando novas exigências, novos desafios.  

A escola pública de educação básica, em especial, inserida neste 

contexto sofre os impactos de tantas mudanças e, segundo Fusari (p.28), 

“[...] pesquisas  realizadas têm demonstrado, com nitidez, a falência da 

formação dos educadores para uma atuação competente nas escolas 

públicas do ensino fundamental e médio. 
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  A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo16 afirma que  

[...] pesquisas recentes apontam a deficiência da formação 

docente como uma das principais explicações para o baixo impacto 

das reformas nos processos pedagógicos. Tudo indica que a 

reversão desse quadro implica políticas que priorizem 

investimentos nos profissionais das escolas, não apenas na sua 

formação inicial, mas também em projetos de educação 

continuada em serviço.  

 

Assim, 
 

[...] a formação docente deve ser atrelada às necessidades 

específicas do ofício de ensinar, buscando as melhores práticas que 

garantam e resultem na efetiva aprendizagem dos conteúdos 

propostos. Assim, para além do domínio dos conteúdos, deve-se 

assegurar ao professor, em sua formação, a possibilidade de 

conhecer e criar sequências didáticas centradas na aprendizagem 

dos alunos. 

 

Acrescenta, ainda, em documento recente17, que no plano do fazer 

educação, em todas as instâncias da Secretaria de Educação, são 

necessárias urgentes intervenções políticas, administrativas e 

pedagógicas. Dentre as intervenções, destaca a  

[...] formação contínua em serviço dos educadores, centrada numa 

metodologia que propicie o movimento de ação/reflexão/ação, 

articulando teorias e práticas sobre a competência política e 

pedagógica de professores e gestores. 

 

Paralelamente, a estas constatações sobre precariedade da 

formação docente, ampliam-se as preocupações a respeito do perfil do 

educador/educadora capaz de atender às demandas da atualidade, como 

também, a mobilização da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

                                                                 

16
 Por uma Educação Básica de Qualidade, 2011,p.3. 

17
 A progressão continuada da aprendizagem no ensino fundamental organizado em três 

ciclos, p.4. 
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no sentido de oferecer formação continuada em serviço. Cabe salientar 

que as questões quanto à qualidade de formação dos professores/ das 

professoras não fogem à percepção do gestor/a da escola, inclusive o 

entendimento de que o professor, a professora em sua formação na 

graduação  - Pedagogia e as diferentes licenciaturas – não vem recebendo 

formação adequada que atenda à dinâmica dos desafios contemporâneos, 

assim a formação  se estende para o interior da escola, em suma, tem-se  

o cotidiano escolar como uma das possibilidades de formação continuada 

do professor, da professora, do professor coordenador/a e do gestor/a da 

escola.  

O ambiente escolar, sem dúvida, é o espaço privilegiado para 

repensar a prática docente, desenvolver pesquisa que atenda às 

necessidades individuais e coletivas - um trabalho intelectual coletivo, que 

exige atenção à movimentação do cenário que se apresenta e que se 

caminhe em busca de aperfeiçoamento profissional, melhoria do fazer 

pedagógico, melhoria de qualidade do ensino e aprendizagem na escola.   

O cenário atual vem desenhando o perfil do educador e educadora, 

ou seja, um profissional reflexivo, comprometido com o seu 

desenvolvimento, visão de ação individual e coletiva, que ocupe lugar 

predominante na formação dos seus colegas, compromisso com pesquisa 

e inovação, interligado com comunidades de práticas, envolvido na 

construção de redes de trabalho coletivo tendo como suporte práticas de 

formação baseadas na partilha e no diálogo.  

Caminhando, nesta direção, Giroux (1997, p.164) argumenta que 

“uma forma de repensar e reestruturar a natureza da atividade docente é 

encarar os professores como intelectuais transformadores”.  Argumenta 

ser fundamental que, nós, gestores/as, professores e professoras 

possamos efetivamente assumir o nosso potencial enquanto profissionais 

estudiosos, praticantes ativos e reflexivos, nos organizando e 

estabelecendo uma voz coletiva no atual contexto, seguindo em busca de  
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“Tornar o político mais pedagógico” que para Giroux (1997, p.164) 

compreende: 

[...] desenvolver uma linguagem crítica que esteja atenta aos 

problemas experimentados em nível de experiência cotidiana, 

particularmente enquanto relacionados com as experiências 

pedagógicas ligadas à prática em sala de aula. 

É inegável a necessidade que o espaço escola seja cada vez mais 

reconhecido pelos educadores e educadoras, que nele circulam, como um 

espaço de formação que tem como princípio a ação-reflexão-ação que se 

traduz em aprendizagem,  

Por isso é que, na formação [...] dos professores o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a próxima prática. ( FREIRE, 1996, p.39) 

Outro olhar necessário para o interior da escola diz respeito ao 

trabalho coletivo que deve considerar todos os educadores/as – gestor da 

escola, a professora coordenadora pedagógica ou professor coordenador 

pedagógico e as professoras e professores da escola. Um fazer coletivo que 

se concretize em responsabilidade coletiva. Um espaço escolar que promova 

estudo e formação coletiva a partir de competências e habilidades da prática 

docente no interior da escola, compreendendo o horário de trabalho 

pedagógico como espaço, para a formação continuada ocorrer de maneira 

efetiva também no interior da escola.  

Enquanto gestora de escola pública, diretamente envolvida e 

comprometida com a gestão pedagógica,  venho contribuindo – 

juntamente com as professoras coordenadoras -  para a formação 

continuada no interior da nossa escola. Incentivando que os nossos 

professores, nossas professoras, busquem aprimoramento pessoal, mas, 

sobretudo que no interior da escola possamos vislumbrar na interação 

coletiva a oportunidade de aprender/ensinar tornando melhor o nosso 

trabalho na Educação.   
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Em consonância com o parágrafo anterior, considero fundamentais a 

relevância de dois posicionamentos que tenho incentivado 

insistentemente. O primeiro, que venho defendendo, é a determinação por 

um planejamento na organização de nossas experiências pedagógicas 

enquanto material de estudo que possibilitará: ampliar a visão crítica sobre o 

fazer pedagógico coletivo; situar as práticas pedagógicas dos professores/as 

em nosso contexto escolar como ponto de partida e chegada da formação no 

espaço escolar; estimular que o professor/a professora e demais gestores 

progressivamente possam ir assumindo uma postura de pesquisador/a. O 

segundo posicionamento, está centrado na qualidade do horário de trabalho 

pedagógico coletivo, enquanto espaço efetivo  para a realização de formação 

continuada no interior da escola com vistas à qualidade do ensino. 

 Obviamente, os entraves da política pública dificultam, em muito, 

os avanços.  Na rede, atualmente, um HTP18 corresponde a cinquenta 

minutos. A carga horária do professor/a professora é o fator determinante 

para o número de horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) que 

deve ser cumprido na escola. São três as possibilidades - num universo de 

32 aulas semanais (jornada máxima) que o professor/a pode ministrar – 

de quantidade de HTPC em conformidade com a jornada, ou seja, um 

HTPC (até dez aulas), dois HTPC (até 24 aulas) e três HTPC (de 25 a 32 

aulas). Cabe, aqui, um comentário pertinente: organizar um “horário 

coletivo”, considerando a diversidade, peculiaridades da escola é, 

certamente, um desafio para nós - gestores/as da escola pública paulista - 

a cada início de ano letivo. 

No segundo semestre de 2011, as lideranças do magistério público 

do estado de São Paulo conseguiram, na justiça, que o governo atendesse 

à aplicação da Lei 11.738/08 que estabelece o cumprimento de no mínimo 

                                                                 

18
 Horário de Trabalho  Pedagógico entendido como: momento coletivo (HTPC), na escola e  momento 

individual (HTPL) em local de livre escolha para a  preparação de aulas, correções etc. 
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1/3 da jornada de trabalho docente em atividades extraclasses. Na 

proposta das lideranças teríamos um aumento considerável no horário de 

trabalho pedagógico coletivo.  Os professores/as com mais tempo, dentro 

da escola, destinado a estudo, pesquisa, ao fortalecimento do trabalho 

pedagógico, organização de projetos etc. Uma conquista importante para 

os docentes e para a qualidade da escola. Entretanto, após os debates 

legais, manteve-se o HTPC em conformidade com o exposto no parágrafo 

anterior, ou seja, não houve alteração. Para atender ao disposto na 

legislação, o excedente foi acrescido ao horário de trabalho pedagógico 

em local de livre escolha (HTPL). Um retrocesso.   

Entendo bastante ilustrativo que eu encerre este capítulo trazendo as 

considerações contidas no trecho que segue: 

Os educadores de uma série de nações tiveram de lidar com as grandes 

transformações de ideologia, políticas e práticas [...]. Para nós é 

importante aprender duas coisas com as experiências de outros 

educadores que estão lutando contra as forças da desigualdade. 

Primeiramente, podemos aprender sobre os efeitos reais das políticas 

neoliberais e neoconservadoras na educação. Em segundo lugar, e de 

modo mais importante, podemos aprender como interromper as políticas 

de práticas neoliberais e neoconservadoras e como construir alternativas 

educacionais mais integralmente democráticas. (APPLE, Michael W.; 

AU,Wayne; GANDIM, Luiz A. - 2011, p.24)  
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CAPÍTULO III   

 

O CURRÍCULO  

Numa perspectiva democrática- emancipadora 

 

 

 

 Neste capítulo, fundamentamos teoricamente o currículo sob uma 

ótica democrática-emancipadora apoiando-nos principalmente em Aplle, 

Arroyo, Sacristán, Santomé e Hernández. 

Conceber o currículo sob a ótica da racionalidade emancipatória 

implica compreendê-lo como um processo dependente da 

participação dos sujeitos envolvidos na ação educativa. (FREIRE, 

Paulo) 

 

3.1 FUNDAMENTOS  

 

 Apple (2006) enfatiza a necessidade de um estudo inteiramente 

crítico da educação destacando a importância de avançar além das 

questões técnicas de como ensinar de maneira eficiente e eficaz que, na 

verdade, são questões, em geral, dominantes ou únicas levantadas pelos 

educadores. Para o autor, a pesquisa atual envolvendo a questão 

curricular, deve ter a preocupação de um olhar criterioso e crítico voltado 

para a relação da educação com os  poderes econômico, político e 

cultural, considerando que há um conjunto bastante real, nítido, de 

relações entre quem possui, de um lado, o poder econômico, político e 

cultural na sociedade e, por outro lado, as formas pelas quais se pensa, se 

organiza e se avalia a educação. Esta compreende uma das oito tarefas 

nas quais a análise crítica da educação,  segundo Apple (2011,p.15), 

precisa engajar-se 
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[...] uma de suas funções principais é a de iluminar os modos 

pelos quais a política e a prática  educacionais estão conectadas às 

relações de exploração e dominação – e às lutas contra tais 

relações – na sociedade como um todo.  

 

As lutas democráticas antineoliberalismo enraizaram-se, sob a ótica 

de Apple (2011), na educação sinalizando que a educação pública pode 

ser resgatada dos interesses financeiros e corporativos. O autor faz 

referência ao projeto Escola Cidadã que vem sendo desenvolvido no 

Brasil19 que se traduz em uma possibilidade de apoio para a construção de 

políticas mais progressistas e democráticas face ao crescente poder, em 

nível nacional, de movimentos neoliberais. Para o autor,  trata-se de um 

marco no campo das atuais pesquisas sobre currículo. O projeto em 

questão tem como proposta criar escolas 

  

[...]a que todos têm acesso garantido e que não se limitam 

à transmissão de conteúdos; uma escola que seja capaz de 

articular o conhecimento popular com o científico. Uma escola que 

seja um espaço público para a construção e experiência da 

cidadania, que vai além de simplesmente ministrar o conhecimento 

e que se transforma em um espaço sociocultural, com uma política 

pedagógica orientada à transformação social, em que o aluno é o 

sujeito do conhecimento, e a pedagogia  ocorre em uma 

perspectiva interdisciplinar, superando a fragmentação curricular 

presente nas escolas. [...]a participação de toda a comunidade 

pode levar à construção de uma escola autônoma, com uma 

administração realmente democrática [...].(Azevedo, 1999 apud 

Gandin, 2007, p.180).20  

                                                                 

19
 Faz referência à iniciativa educacional “Escola Cidadã” que é um projeto de envolvimento 

de todas as escolas da rede municipal de Porto Alegre em torno de uma ideia radical de 

educação para a cidadania. 

20
 In Educação Crítica – Análise Internacional (APLLE, 2011,p.61).   
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O direito a um processo de ensino livre e democrático é um dos 

pontos de profundo significado para o autor. Enfatiza a importância no 

sentido de que os especialistas busquem responder às necessidades por 

meio de perspectivas inovadoras e mais críticas com o objetivo de 

revitalizar o campo da pesquisa, dando ênfase à capacidade de 

“trespassar” que permite levar nossa possibilidade de compreensão a 

maiores ganhos. Apple dá amplo destaque às forças complexas que têm 

impacto direto nas escolas, cujos efeitos são cada vez mais perigosos. 

  

Em contraposição, o autor (2011, p.62) defende que os “[...] 

discursos e práticas educacionais precisam ser reconectados a um projeto 

emancipador progressista baseado na solidariedade e na justiça 

social.[...]”. Aponta para possibilidades de se construir e de defender, de 

maneira muito mais crítica, as escolas democráticas, no entanto, lembra-

nos que as políticas públicas destinadas para a educação continuam 

compostas por testes, padronização e controle rigoroso da pedagogia e 

dos currículos. É significativa a ressalva do autor que esclarece que, na 

verdade, as políticas públicas têm sido consideradas não como uma 

alternativa, mas sim como única opção. Por outro lado, as questões 

relativas ao neoliberalismo e ao neoconservadorismo, as quais se 

encontram em posição de comando, também representam implicações 

sérias para a educação e se constituem em entraves às expectativas da 

educação democrática pretendida. 

 

  O caminho é contarmos com um real compromisso de se criar 

escolas que busquem romper com as amarras das políticas públicas, que 

estejam intimamente ligadas a projetos maiores, voltados para a 

transformação social almejada. Lembra-nos que “educação  criticamente 

democrática e  

socialmente justa constitui algo contínuo, o fim do processo não pode ser 

deslumbrado”. 
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3.2  O CONTEXTO BRASILEIRO E OS MOVIMENTOS CURRICULARES 

 

 [...] depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais 

olhar para o currículo com a mesma inocência de antes. O 

currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais 

as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, 

território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, 

viagem, percurso. [...]. (SILVA, 2011, p.150) 

 

O contexto brasileiro, nas duas últimas décadas, segundo Arroyo 

(2011), vem apresentando novos fatos postos em nossa dinâmica social 

promovendo uma reconfiguração das identidades e da cultura docente. 

Apresentam-se diferentes movimentos sociais que trazem indagações e 

disputas para o campo curricular e o campo docente. Estes movimentos 

exercem pressão no sentido de sinalizar para um currículo de formação e 

de educação básica de caráter mais afirmativo dessas identidades 

coletivas. Estas identidades, cada vez mais, veem apontando para a 

necessidade de que as experiências e os saberes dessas ações coletivas 

passem a ser reconhecidos como sujeitos coletivos de memória, história e 

cultura.  

 

Por conseguinte, deste esboço da atual dinâmica social, os 

professores/as, educandos/educandas são participantes que reconfiguram 

outras culturas e outras identidades. A diversidade e seu reconhecimento 

são mobilizados para o interior das salas de aula, por meio da criatividade 

e da ousadia dos professores/as. São estes valores e conhecimentos os 

quais são apreendidos nessa diversidade que estão exigindo, cada vez 

mais, no contexto contemporâneo, espaço no currículo.  

 

Apple (2008), no tocante à questão de valores e conhecimentos, 

afirma que o conhecimento que está presente no contexto escolar 

representa uma escolha feita a partir de um universo muito maior de 

conhecimento e princípios sociais disponibilizados. Assim, o autor 

considera que valores sociais, bem como os valores econômicos  
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“[...] já estão engastados[...] no “corpus formal do conhecimento 

escolar” que preservamos em nossos currículos, em nossos modos 

de ensinar e em nossos princípios, padrões e formas de avaliação. 

Pelo fato de atuarmos, frequentemente de forma inconsciente, 

como veículos para a manifestação desses valores, a questão não 

está em como fazer para estar acima da escolha, mas nos valores 

que devemos afinal escolher. (APPLE, 2008, p.42) 

 

A questão, portanto, a ser considerada - tendo em vista o atual 

contexto - é como incorporar no currículo as necessidades pertinentes a 

este novo universo de saberes culturais, valores e leituras de mundo. Para 

Arroyo (2011,p.12), “Todos esses protagonismos exigem vez, presença, 

reconhecimento nos conhecimentos curriculares.” A escola, por sua vez, 

não pode estar à margem dessa tensa e rica dinâmica social. Não há como 

refutar todo este movimento, assim, a escola vem respondendo a esta 

dinâmica, segundo o autor, por meio de diferentes propostas, utilizando-

se de projetos que se configuram, também, em reorientações curriculares, 

ou seja, a construção de seus currículos.   

 

As teorias críticas e pós-críticas, de maneiras diferentes, apontam 

que o currículo é uma questão de saber, de poder e de identidade. Afirma 

Silva (2011) que a nossa capacidade de imaginação tem agora liberdade 

para pensar currículo por meio de outras metáforas, criar outras formas 

de currículo, numa perspectiva que não esteja restrita ao legado das 

teorias tradicionais. 

 

A escola, a sala de aula e o currículo se concretizam em espaços nos 

quais as tensões se particularizam e também se radicalizam. No entanto, 

é o currículo o foco mais próximo, ele representa, segundo afirma 

ARROYO (2011,13).  “[...]o núcleo e o espaço central mais estruturante 

da função da escola [...] é o território mais cercado, mais normatizado. 

Mas também o mais politizado, inovado, ressignificado. Entende-se, aqui, 

a enorme quantidade de diretrizes curriculares estabelecidas para os 

diferentes níveis de educação básica, que trazem, em seu interior – 
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grades, estruturas, carga horária – uma configuração da política do poder. 

A ênfase dada às políticas de avaliação de ensino configura-se, também, 

em política do poder. Tem-se, portanto, pontos significantes da 

centralidade do currículo. 

 

 Arroyo estabelece alguns indicadores que favorecem o entendimento 

quanto à centralidade do currículo como objeto de disputa. O extrato, a 

seguir,  traz um indicador que corresponde ao campo do conhecimento 

que  

 

“[...] se tornou mais dinâmico, mais complexo e mais disputado. 

Não estamos apenas em uma cultuada sociedade do 

conhecimento, mas em uma acirrada disputa pelo conhecimento, 

pela ciência e tecnologia. Estamos ainda em uma contenda por 

interpretações e epistemologias capazes de entender as 

contradições do social e de fundamentar outros projetos de 

sociedade [...]. O campo do conhecimento e da ciência 

repolitizado.” (ARROYO, 2011, p.14)  

 

Os coletivos segregados  -diversidades coletivas sociais, étnicas, 

raciais, de gênero, de campo, periféricas – caracterizam outro indicador  

de disputas pela centralidade do currículo. Neste ponto, a disputa histórica 

envolve negação ou o reconhecimento de outros saberes, outros modos 

de pensar. Outro indicador de centralidade do currículo diz respeito à 

proximidade da relação entre o trabalho docente e o currículo. O controle 

do trabalho docente e a resistência a esse controle tem sido o centro de 

todo processo de produção. Sob a ótica do autor, tanto cuidado para com 

o currículo, tantas normas com foco no currículo – uma tradição das 

políticas curriculares – permite afirmar que o currículo é algo sagrado, 

intocável dentro do sistema de ensino.   

 

A pluralidade de diretrizes, das normas e políticas curriculares se 

apresenta também diretamente centrada nos professores/as. Compreende 

em ordenamentos disciplinados que acabam por estruturar o trabalho do 

professores/as, submetendo-os às normas. Apple (2011, p.96) alerta-nos 
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a respeito da necessidade de que haja consciência da existência de todo 

um conjunto de tradições de ensino e cultura que atua como obstáculos à 

mudança: obsessão pelo uso do livro didático inteiro e, ou, cumprir todo 

conteúdo curricular obrigatório prescrito; a insegurança em lidar com 

questões sociais no espaço escolar; a carência de uma cultura de debates 

na sala de aula; a tradição curricular de abordar a realidade 

segmentando-a em disciplinas que não promovem uma visão holística das 

múltiplas camadas da realidade; existência de políticas de avaliação 

externas baseadas em padrões curriculares; carência de recursos 

informativos que envolvam os educandos e educandas com questões 

controversas. Está posta, portanto, por estas razões e muitas outras, a 

extrema necessidade de que seja estabelecida uma cultura de debates nas 

salas de aula.  

 

3.3  O PROFESSOR E A PROFESSORA INSERIDOS NESTE CONTEXTO 

BRASILEIRO -  MOVIMENTOS CURRICULARES 

 

A categoria docente, para Arroyo (2011,16), vem desenvolvendo 

seu trabalho com muita criatividade, investindo na capacidade de inventar 

projetos, apresentar novas propostas, utilizar-se de oficinas, partindo de 

temas geradores, dentre outros, ou seja, os professores/as, no contexto 

nacional, estão encontrando caminhos alternativos para redefinir e 

ampliar o currículo na prática. Este movimento compreende, inclusive, a 

própria redefinição do trabalho educativo. 

 

 “Aí está acontecendo o movimento21 curricular mais radical e mais 

promissor. Movimento que quando captado e valorizado pelas 

diretrizes oficiais ou pelas propostas de reorientação oficiais 

termina repolitizando essas diretrizes e essas propostas. Todos 

                                                                 

21
 O autor afirma que este movimento está ocorrendo no CNE – Conselho Nacional de 

Educação;  no MEC  - Ministério de Educação e Cultura e em diversas secretarias estaduais 

e municipais de educação.  



72 

 

viram campos de disputa, de reorientação. São outras 

diretrizes.[...]” (ARROYO, 2011, p.16). 

   

No entanto, quanto mais se torna evidente a consciência e a 

responsabilidade ético-política  do professor/a, o emergir da criatividade e 

a própria autoria docente, acabam por aumentar a disputa a respeito do 

que ensinar.  

 

Sob esta ótica - currículo enquanto prática – Sacristán (2000) afirma 

que todos os que participam desta prática são sujeitos ativos, que 

interveem de maneira subjetiva, técnica – relativa aos procedimentos – 

bem como, interveem politicamente. Recaí sobre os professores/as 

professoras 

  

“as determinações a serem respeitadas provenientes do 

conhecimento ou dos componentes diversos que se manifestam no 

currículo, mas também as obrigações em relação a seus próprios 

alunos, ao meio social concreto no  qual vivem, e isso o chama 

inevitavelmente a intervir, devido à responsabilidade para com 

eles. (SACRISTÁN, 2000, p.165) 

  

Ao entendermos o currículo como uma prática, algo que se configura 

uma prática no processo de seu desenvolvimento, requer inegavelmente 

trazer à cena a figura do professor, da professora. Segundo Sacristán 

(2000), o currículo molda o professor/professora, no entanto, na prática 

ele é traduzido pelos próprios professores/as, ou seja, há uma 

reciprocidade de influências.  

 

 “Qualquer estratégia de inovação ou de melhora da qualidade da 

prática do ensino deverá considerar esse poder modelador e 

transformador dos professores, que eles de fato exercem num 

sentido ou noutro, para enriquecer ou para empobrecer as 

propostas originais.” (SACRISTÁN (2000, p.166) 

 

É importante ressaltar que o ensino, como também o currículo 

compreendem um processo de construção social que acontece na prática. 

Neste sentido, para Sacristán (2000), o professor/a se constitui em 
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agente ativo e modelador dos conteúdos e do desenvolvimento do 

currículo. Cabe aos professoras e professoras a responsabilidade por 

realizar a mediação  entre o currículo  e os educandos e educandas. O 

espaço escolar é, portanto, o lugar onde se reconstrói o conhecimento e a 

prática prefigurada pelo currículo que chega à escola por meio de 

diretrizes impostas por política pública. Neste ponto, da evidência de 

forças externas, a capacidade que o professor, a professora tem de 

modelar o currículo passa a atuar como um contrapeso.  

 

No entanto, por outro lado, professores/as se deparam com as 

dificuldades da profissão. No caso do ensino público, nos deparamos com 

a imposição de um currículo prescrito que atua como controlador da 

atuação dos docentes emperrando o fazer pedagógico necessário à 

realidade da escola. Sob este aspecto, ficamos diante de dois 

posicionamentos: ceder ao controle externo ou se contrapor à ordem 

estabelecida. Na segunda hipótese, compreende o professor/a atuando 

com certa autonomia profissional, aproximando-se do professor/a 

planejador de sua própria atividade. Nesta direção, cabe considerar que 

não só esta postura seria a mais condizente com o desempenho 

necessário do professor/a, abrindo horizontes para o alcance de maior 

controle de sua própria prática, como também, atenderia de maneira mais 

adequada e eficiente às necessidades dos educandos e educandas. Esta 

posição, numa visão mais ampla, implica entender o currículo 

 

[...]como espaço teórico-prático, como um processo de 

deliberação, no qual os professores participam como profissionais 

capazes, comprometidos com as necessidades educativas [...] a 

atuação profissional deve mover-se dentro de coordenadas críticas 

que proporcionem consciência sobre os obstáculos objetivos e 

subjetivos ao desenvolvimento libertador.” (SACRISTÁN, 2000, 

p.169). 
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 Voltemos à questão das amarras impostas por diretrizes, normas, 

enfim, política pública. É evidente que se trata de fatores que limitam as 

decisões dos professores/as, no interior da escola,  em consequência, 

temos a influência exterior sobre o currículo, em especial, no que diz 

respeito aos conteúdos.  Para Sacristán (2000, p.171), a fragilidade da 

formação docente tanto no campo cultural e científico, assim como, no 

campo estritamente profissional ou pedagógico, contribui para essa 

acomodação frente às instâncias políticas, burocráticas e os meios 

didáticos desenvolvidos fora do espaço escolar. 

 

 “Realmente  a modelação do currículo é o campo no qual melhor 

pode exercer suas iniciativas profissionais, fundamentalmente na 

estruturação de atividades, com a peculiar ponderação, valorização 

e “tradução pedagógica” dos conteúdos que nelas se realiza. Os 

professores dispõem de uma margem  de atuação importante  na 

acomodação do conteúdo, limitada mais diretamente por sua 

formação e capacidade do que pelos condicionamentos externos.” 

(SACRISTÁN, 2000 ,p.174).   

 

3.4  POR UM CURRÍCULO DEMOCRÁTICO 

 

[...] “currículo” como um termo amplo, opondo-se à compreensão 

restrita e tecnicista desse conceito atribuindo-lhe, portanto, um 

novo sentido e significado. [...] Currículo é, na acepção freiriana, a 

política, a teoria e a prática do que-fazer na educação, no espaço 

escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, numa 

perspectiva crítico-transformadora. (SAUL, Ana Maria, 2010, 

p.109)22  

 

Muito se fala sobre democracia nas escolas, a questão está em como 

garantir a ampliação do significado da democracia no interior das escolas. 

                                                                 

22
 In Dicionário Paulo Freire 
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Apple(2008) considera que uma escola é democrática quando é capaz de 

criar estruturas e processos democráticos que viabilizem a  elaboração de 

um currículo  com experiências democráticas. Implica numa postura dos 

profissionais da educação, no interior do espaço escola, em buscar o 

desenvolvimento de um trabalho criativo que proporcione trazer para o 

currículo planejado a democracia. Pressupõe envolvimento de educadores 

e educadoras comprometidos com os valores democráticos, que, por 

conseguinte, [...] valorizam o modo de vida democrático, que acreditam 

que as escolas podem ser espaços democráticos e que têm a coragem de 

colocar essas ideias em prática.[...].(APPLE, 2001,p.19). 

 

Um currículo democrático, à luz das pesquisas de Apple e 

Beane(2001), reúne como pressupostos um trabalho criativo que traga, 

em seu bojo, permanentemente a questão da democracia. Propõe 

atividades pedagógicas e educativas que incentivem a participação. O 

professor/a professora considera, em sua prática que o conhecimento é 

construído socialmente, com esta orientação, deve ir além da “tradição 

seletiva” do conhecimento, por conseguinte, privilegia a “leitura crítica” de 

mundo e busca de maneira explícita transformar situações 

antidemocráticas na escola e na sociedade. Este percurso contribui para 

ampliar a ideias de educandos e educandas considerando seus interesses 

e favorecendo que educandos e educandas possam assumir um papel 

ativo na sua formação. Um currículo democrático 

  

[...] Propõe [...] considerar de forma inteligente e reflexiva os 

problemas, eventos e questões que surgem no decorrer de nossa 

vida coletiva. Um currículo democrático envolve oportunidades 

constantes de explorar essas questões, de imaginar  respostas a 

problemas e de colocar essas respostas em prática. (APPLE, 

Michael e BEANE,James, 2001, p.30). 

 

É importante ressaltar que um currículo democrático considera, 

também, os professores e professoras e as suas experiências. Eles e elas 

têm o direito de participar da sua criação e elaboração, em especial, no 
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local onde atua. A respeito da participação docente efetiva na construção 

do currículo, na escola, Freire (2010,p.109), defende que os professores e 

professoras têm o direito “de pensar, fazer e experienciar  currículo 

decidindo qual é o currículo que interessa[...]”. Os professores e 

professoras também têm direito a vivenciar o modo de vida democrático, 

no interior da escola, fazendo parte nas determinações das politicas 

educacionais e demais processos de tomada de decisão. Têm igualmente o 

direito de participarem da elaboração de programas de formação 

destinados ao aperfeiçoamento profissional. Neste sentido, na formação 

dos professores e professoras considera-se o conhecimento produzido 

para a utilização própria, assim como, identifica o professor/a professora 

enquanto pesquisador/a.  
 

3.5 O CURRÍCULO INTEGRADO –  OPÇÃO POR UM PROJETO 

CURRICULAR INTERDISCIPLINAR 

Um projeto curricular pode ser organizado de diferentes formas. A 

organização escolar por disciplinas, num primeiro olhar, para Sacristán 

(1998, p.45), [...] oferece as peças de um quebra-cabeças(cada uma das 

disciplinas e seus blocos de conteúdos), porém não se compromete 

claramente a constatar se os alunos conseguem reconstituí-las de maneira 

compreensível. 
 

A aprendizagem significativa acontece de maneira mais eficiente 

quando há possibilidade de se fazer a relação entre as novas informações 

e conhecimentos, de uma forma não arbitrária, com o conhecimento 

prévio do educando/educanda. Efetivamente, no momento em que há o 

contato com o objeto de aprendizagem e o que se está aprendendo entra 

em relação com o conhecimento já interiorizado é possível a incorporação 

deste novo conhecimento às estruturas do conhecimento prévio. Este é 

um argumento bastante significativo para pensar em trabalho 

interdisciplinar, que é, sobretudo, uma prática, a perfectibilidade acontece 

na prática. 
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“As razões e finalidades das propostas interdisciplinares costumam 

ser muito diferentes, porém coincidem em sua necessidade, se 

quisermos realmente chegar a compreender o mundo em que 

vivemos e enfrentar os problemas cotidianos e futuros”. 

(SANTOMÉ, 1998, p.55) 

 

Segundo Santomé (1998), a interdisciplinaridade – termo que vem à 

cena  ligado à finalidade de modificar a questão do compartimento em 

que fica instalada cada disciplina - é uma filosofia que exige convicção, 

requer colaboração e não combina com imposições. É um processo que 

entra em ação no momento em é preciso enfrentar problemas e 

questões que preocupam a todos. Compreende em excelente estratégia 

para o desenvolvimento eficaz entre o trabalho teórico e o prático. Em 

conformidade com o grau de integração entre as diferentes disciplinas 

reagrupadas em um determinado momento, podem-se estabelecer 

diferentes níveis de interdisciplinaridade. A integração poderá ocorre, 

por exemplo, entre parcelas de disciplinas que compartilham um mesmo 

objeto de estudo.  Um projeto curricular que tem como base o ensino 

interdisciplinar tem maior possibilidade de estruturação, uma vez que os 

conceitos, contextos teóricos, dentre outros, que são enfrentados pelos 

educandos/as encontram-se em torno de unidades mais globais, de 

estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por diferentes 

disciplinas.  

A interdisciplinaridade, segundo, Santomé (1998) não é uma 

proposta teórica. É prática. O sucesso da ação interdisciplinar é 

observável na prática, à medida que são experimentadas as práticas 

definidas e a sua realização, exercitando-se suas possibilidades, 

apontando problemas e as limitações. O autor afirma ainda que, de 

acordo com o grau de integração das diferentes disciplinas agrupadas, 

em um determinado momento, podem ser estabelecidos diferentes 

níveis de interdisciplinaridade.  
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Os estudos contemporâneos apontam que a questão da 

interdisciplinaridade está diretamente vinculada às constatações do final 

do século, que em linhas gerais, diz respeito à forma de se buscar, na 

educação, o conhecimento integral e totalizante do mundo, implicando 

num processo dinâmico, integrador e, sobretudo, dialógico. Pressupõe 

intenso compartilhamento de experiências, de interação entre os envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem numa relação de aprender a aprender. A 

valorização está centrada na construção do conhecimento. A atitude 

interdisciplinar permite o desenvolvimento do indivíduo como um todo.  

As pesquisas estão pontando, cada vez mais, para a prática de 

projetos como uma alternativa viável para a organização curricular 

interdisciplinar. Hernández (1998) trata especificamente da organização 

do currículo por meio de projetos de trabalho. Em linhas gerais, sua  

proposta está vinculada à perspectiva do conhecimento globalizado e 

relacional. O projeto promove a articulação dos conhecimentos e 

viabiliza a integração das ações de ensino-aprendizagem. Favorece, 

ainda, a criação de estratégias de organização dos conhecimentos em 

relação ao tratamento da informação. No tocante à relação entre os 

diferentes conteúdos, em torno de problemas ou hipóteses, ressalta o 

importante aspecto de que estas vivências propiciam aos educandos e 

educandas na construção de seus conhecimentos.  

[...] as diferentes fases e atividades que se devam desenvolver num 

Projeto ajudam os alunos a serem conscientes de seu processo de 

aprendizagem e exigem do professorado responder aos desafios que 

estabelece uma estruturação muito mais aberta e flexível dos 

conteúdos escolares". (HERNÁNDEZ, 1998) 

 

 

O currículo integrado, desenvolvido a partir de um projeto de 

construção do coletivo da escola favorece e requer um trabalho em 

equipe. Insere obrigatoriamente a participação e a cooperação respeitosa 

na partilha do projeto em comum. As etapas quanto ao critério de seleção, 

de organização, análise crítica e integração docente favorecem as conexões 
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com o conhecimento e oferecem maior clareza quanto à relevância dos 

conteúdos selecionados e de maneira que as diferentes disciplinas possam 

ser integradas. O currículo integrado permite, ainda, o exercício contínuo da 

equipe escolar em pensar e agir, no cotidiano da escola, com um olhar 

interdisciplinar, que contribui positivamente para possíveis intervenções 

apontadas por diferentes olhares, diferentes pontos de vistas e perspectivas. 

Assim, caminhando para a finalização, ao inserirmos, no espaço escolar, 

um trabalho integrador, sob a análise de Santomé (1998), 

 

[...] professores e professoras se aperfeiçoarão como profissionais 

reflexivos e críticos; convertidos em pesquisadores em suas salas 

de aulas; aprenderam a agir de um modo mais reflexivo e eficaz e 

a realiza em todos os momentos um exame das implicações 

morais e políticas das propostas de trabalho que oferecem e 

incentivam.  
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CAPÍTULO IV 

  

A GESTÃO DA ESCOLA NUMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA  

Caminhos da gestão: participação e autonomia. Narrativas de 

experiências  

 

4.1.  ENCONTRO DA GESTORA COM A ESCOLA. 

   

Meados de janeiro de 2002, cheguei à escola. As impressões iniciais 

foram extremamente desoladoras. Era período de matrículas e 

imediatamente me chamou a atenção o número de solicitações de 

transferência para a escola vizinha. Preocupante também, além de tantos 

educandos/as deixando a escola, era o desrespeito às funcionárias e a 

agressividade das pessoas quando se referiam à escola.  

 Vamos às origens da questão. Conhecer os fatos ocorridos 

anteriormente permite certa compreensão da atitude da comunidade 

escolar em relação à escola, como também, outras questões que tivemos 

que enfrentar. Em meados de outubro do ano anterior, a escola – que 

atendia o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, em três períodos - 

realizava um campeonato interno de futebol quando ocorreu uma briga 

violenta na quadra da escola. A violência do tumulto atingiu a professora 

de Educação Física, grávida na ocasião, e deixou dois jovens muito 

machucados. A escola foi notícia de jornal e a repercussão dos fatos deu à 

escola o estigma de escola violenta.  

Retomando. Foi preciso realizar mudanças no quadro de aulas face 

aos pedidos de transferência. A rejeição mais visível ocorreu com a série 

inicial do ensino fundamental II (atual 6ª ano). Esta situação continuou 

se repetindo durante o ano e, também nos anos seguintes. Outro 
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aspecto denunciador da rejeição podia ser observado nas paredes, 

mobiliário e equipamentos, no interior da escola. Cabe ainda ressaltar 

um terceiro aspecto que estava relacionado com a autoestima da 

comunidade escolar. 

Considero que minha experiência na coordenação pedagógica em 

desenvolver alguns projetos envolvendo áreas de conhecimento foi 

significativa para as minhas primeiras ações. Era imprescindível 

encontrar um caminho. Foi buscando no fazer da escola, nos seus 

saberes, ouvindo professores e professoras, que a experiência 

vivenciada de um projeto ambiental desenvolvido com méritos pela 

escola - que estava, lá, apenas em seus registros - tornou-se o ponto de 

partida para as necessárias intervenções no espaço escola. No resgate 

da memória da escola, por meio dos relatos dos professores/as, 

descobrimos experiências ricas.  É, a partir desse momento, que tem 

origem o atual projeto pedagógico - Educar para o Meio ambiente.  

Fazia-se necessário encontrar caminhos que possibilitassem resgatar 

a identidade da escola, esta, a escola,  inserida numa área de 

manancial, de proteção ambiental. Um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de um projeto de valorização do meio, por 

conseguinte, de valorização da escola dentro deste espaço.  O projeto 

resgatado compreendia um ponto de referência para a escola. Era 

importante que a história da escola fosse contada com as palavras das 

pessoas envolvidas – professoras coordenadoras, professores e 

professoras, funcionárias e algumas mães. Um movimento de resgate 

dos saberes da escola que viabilizou o diálogo. Para Freire o diálogo 

implica em troca de saberes. Compreende condição para que o 

conhecimento seja construído, uma vez que o diálogo propicia a 

problematização do objeto do conhecimento, desencadeia reflexões que 

possibilitam novos aportes.  

Para Freire é 
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[...] uma espécie de postura necessária, na medida em que os 

seres humanos se transformam cada vez mais em seres 

criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que os 

seres humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal 

como a fazem e a re-fazem. [...] Através do diálogo, refletindo 

juntos sobre o que sabemos e não sabemos, podemos, a seguir, 

atuar criticamente para transformar a realidade. (FREIRE, 2008, 

p.123) 
 

 

Este foi o percurso escolhido. Tratava-se de redescobrir quem 

somos. O passo a ser dado, por conseguinte, foi a retomada dos saberes 

da escola, não nos limitando a estes saberes, mas dialogando com eles, 

problematizando-os e definindo ações. Foram estabelecidas prioridades 

para dentro dos muros da escola que partiam da premissa de que todos 

os espaços da escola deveriam se constituir efetivamente em espaços de 

aprendizagem dos quais deveriam emergir: acolhimento; 

embelezamento do espaço de maneira incisiva e contínua; valorização 

de práticas pedagógicas identificadas pelo corpo docente – salas 

ambientes, o espaço das artes (música, dança e pintura) e o esporte; 

valorização das relações pessoais. Um movimento interno de valorização 

do espaço escola, que gradativamente se estenderia ao se entorno. 

Enquanto gestora, busquei incentivar a (re)criação de projetos que 

pudessem ser desenvolvidos pelos educandos/as, tratando-os como 

sujeitos capazes de produzir e não apenas como sujeitos aprendizes, 

apenas receptores de ensinamentos. É difícil não haver engajamento 

quando as pessoas se tornam sujeitos, são capazes de atribuir um 

sentido positivo ao trabalho que realizam, que criam.  O que parecia um 

obstáculo - a falta de envolvimento, de sentir-se parte - virou um 

caminho para atingir os objetivos indispensáveis à reconstrução da 

identidade da escola.  

Nesta fase, o envolvimento de todos os sujeitos era o grande 

desafio, portanto, a participação coletiva era fundamental e precisava 

ser mobilizada. Era preciso uma proposta de participação alicerçada nos 
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princípios democráticos que possibilitasse, de fato, a presença dos 

envolvidos, não apenas para a realização de ações, mas, sobretudo, na 

tomada conjunta das decisões que deveriam mobilizar a equipe de 

gestão da escola, professores e professoras, funcionários/as do 

administrativo, as responsáveis pela merenda escolar, as responsáveis 

pela limpeza escolar, pais/mães e educandos/as. Era essencial que a  

família e a escola se tornassem aliadas como duas instituições que são 

responsáveis pelas tarefas conjuntas de educar suas crianças e 

adolescentes. 

A visão participativa requer decisão, diálogo e a problematização 

crítica envolvendo todos os interessados que devem olhar para a sua 

realidade, discutir e pensar a respeito coletivamente. No caso da nossa 

escola, desencadear esta participação era um grande desafio face ao 

descredito, à falta de confiança da comunidade em relação à escola.  

Estávamos em 2003. Não criamos nada. Fizemos uso dos colegiados 

previstos na legislação – Conselho de Escola, Conselho de Série 

Participativo, Grêmio Estudantil e Comissões. Na verdade, era 

igualmente necessária a valorização, a credibilidade destes colegiados 

no espaço escolar. Foram criados, nesta visão de incentivo à prática 

participativa, fórum da comunidade escolar (Anexos B e C) com o intuito 

de promover uma construção coletiva de um projeto pedagógico.  

Outras iniciativas propostas e implementadas, com vistas à 

participação, neste período, foram: a mobilização da escola em busca de 

solucionar questões apontadas pela comunidade e a reorganização das 

reuniões bimestrais com pais, educandos/as, corpo docente e equipe 

gestora (Anexo D ). As reuniões passaram a ter um caráter  interativo – 

dinâmicas envolvendo pais/mães e professores/as; exposição bimestral 

das produções dos educandos/as; apresentações de teatro e dança. 

Organizar a recepção era (e tem sido) uma proposta decidida e preparada 

pelo coletivo da escola. O objetivo estava voltado para a aproximação dos 

pais/mães com a escola e, paulatinamente, a mudança do olhar da 
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comunidade escolar para a escola. Um trabalho longo e incisivo, no 

entanto, vitorioso.  Analisando as escolhas descritas - nestes dois últimos 

parágrafos – com o propósito de lidar com a situação que envolvia um 

público pouco comprometido, pode-se estabelecer três enfoques: 

incentivar amplamente  a implantação de práticas pedagógicas que 

provocassem os nossos  educandos/as a se tornarem produtores de 

saber;  a elaboração de plano de ação para aproximar as famílias, a 

comunidade e outras instituições da vida escolar e a adoção de prática 

educativa participativa que envolvesse significativa e, de maneira 

gradativa, os membros da gestão da escola.  

Atualmente a primeira reunião do ano letivo é organizada por ano 

(Ensino Fundamental II) e por série (Ensino Médio). Cada reunião tem a 

duração de uma hora, período em que apresentamos os resultados 

educacionais do ano anterior; o esboço da proposta pedagógica para o 

ano vigente; as normas básicas de convivência no interior da escola; a 

prestação de contas e a exposição dos investimentos realizados face aos 

recursos financeiros destinados à escola. Ao mesmo tempo, os 

pais/mães e educandos/educandas participam das decisões para o ano 

que se inicia. Neste momento, também os pais/mães, após os 

esclarecimentos sobre o Conselho de Escola, se inscrevem para 

participarem da eleição dos pares para o ano que se inicia.  

Um outro instrumento significativo, criado com o intuito de 

promover comunicação com a comunidade escolar, em 2003, foi O 

Informativo Marco Antonio (Anexos E e F). Este instrumento, passou  a 

representar um elo muito importante entre escola e comunidade. Os 

assuntos abordados são discutidos e definidos com toda equipe escolar. 

A organização dos textos, imagens e a apresentação tem sido de 

responsabilidade da gestora. A distribuição, desde então, é bimestral, 

por ocasião da reunião com os pais. Nos três últimos anos, o informativo 

passou a compor a folha de rosto da avaliação bimestral unificada 

elaborada por área de conhecimento, portanto, um informativo com três 
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páginas distribuídas uma para cada área de avaliação. Trata-se de um 

instrumento de valorização dos projetos desenvolvidos, de prestação de 

contas à comunidade escolar, de aproximação escola e comunidade, de 

valorização do trabalho do professo/a. Uma inovação na gestão da 

escola. 

Cabe aqui, uma pausa. Não é uma tarefa das mais fáceis promover 

espaços de participação e contar com o comprometimento dos 

envolvidos. A inscrição dos pais/mães para a eleição do Conselho de 

Escola e para a Associação de Pais e Mestres, por exemplo, requer muito  

esforço da gestora da escola, de convencimento, de insistência. 

Retomando, a posição da gestão era buscar estender 

gradativamente a efetiva participação dos professores/professoras e 

professoras coordenadoras na gestão escolar. A ideia era que 

pudéssemos trabalhar juntos levando em conta os interesses dos 

educandos/educandas, era importante envolvê-los de maneira ativa, 

participativa, para que eles/elas sem tornassem ativos, engajados em 

seu percurso de aprendizagem. Foi por meio da arte, da música, dança e 

do esporte que demos os primeiros passos. A disposição dos docentes 

promoveu maior integração entre eles/as, aspecto relevante para as 

mudanças.  

Outro cuidado, foi direcionado aos funcionários/as que respondiam 

pela secretaria da escola, pelo fluxo dos educandos/as, as merendeiras 

e as responsáveis pela limpeza. Fazia-se necessária uma nova postura 

voltada para o acolhimento da comunidade escolar. Aspecto este, 

também muito comprometido quanto às relações interpessoais. Nós, 

servidores públicos, precisávamos dar o passo inicial. Foi um caminho 

obviamente complicado, exigiu muita persistência, mas conquistado.  

É interessante registrar que atualmente a equipe administrativa 

participa ativamente do cotidiano da escola, tem papel fundamental, de 

apoio, de acompanhamento do fluxo em todos os movimentos 
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pedagógicos, sentem-se partícipes, compromissados. Todas as ações 

educativas  extraclasse desenvolvidas nos diferentes espaços da escola 

contam com pronto acompanhamento de professoras coordenadoras, da 

gestora da escola e dos profissionais administrativos, limpeza, da 

merenda escolar e de mães. Todos são mobilizados. 

 A gestão participativa, desencadeada necessariamente por meio 

de uma concepção de diálogo e de construção coletiva, reúne fatores 

extremamente relevantes para promover transformação necessária, no 

interior da escola.  

Sob esta ótica, ao longo da trilha percorrida, é possível constatar 

que a gestão pedagógica vem se apresentando com considerável grau 

de autonomia na gestão do currículo da escola e, paulatinamente, 

como resultado do percurso vem desenhando uma 

 

[...] proposta de itinerário, que tem um inevitável caráter 

pessoal, torna-se indispensável para compreender (ainda que 

não necessariamente compartilhar) as hipóteses que guiam a 

concepção da educação na qual se situam os projetos de 

trabalho. Deixar claro que esta trajetória é mutável, [...] indica 

o tom e a intenção pretendidos, a atitude diante do 

conhecimento e a proposta para refletir e agir na escola que 

aqui se sugere. (HERNÁNDEZ, Fernando, 1998, p.15) 
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CAPÍTULO V  

 

RESULTADO DA TRILHA PERCORRIDA: O PROJETO 

PEDAGÓGICO  

“Educar para o Meio Ambiente  -”Uma prática tecida por muitas mãos   

 

O projeto retomado foi sendo desenvolvido a partir de iniciativas de 

alguns professores agrupados pela proximidade, pela relação pessoal.   

Trabalhou-se com o improviso, com a empolgação de alguns poucos. Era 

preciso que os projetos externassem os anseios, as inquietações, as 

reivindicações dos educandos/as e de professores/as.  

Práticas docentes que alargam concepções de conhecimento e de 

direitos ao conhecimento na medida em que põem o foco nos 

educandos e suas vivências que alargam fronteiras restritivas que 

não fogem de ensinar os conhecimentos curriculares, mas se 

sentem forçados a transcendê-los [...].   (ARROYO, 2011, p.32) 

Em outras palavras, era preciso apropriar-se das ideias em torno do 

projeto. Levar as propostas para os discentes, envolvê-los. 

Paulatinamente, as ações foram se consolidando, foram reorganizadas e 

ampliadas, embora ainda apresentassem visível lacuna entre a 

compreensão do que se entendia por currículo e o projeto. A leitura do 

contexto apontava para dois percursos paralelos.   

 É preciso salientar, que naquele momento, a intencionalidade 

estava dirigida para as questões cruciais da valorização da escola, 

embora, de maneira tímida, a escola dava os primeiros passos para uma 

reorientação curricular. Foram promovidas diferentes ações: mutirões, 

eventos artísticos, a organização da primeira passeata pelo meio 

ambiente que contou com a participação efetiva da comunidade escolar 

- tem sido organizada anualmente. Criamos um elo entre a 
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preocupação, o cuidado com o espaço físico e a responsabilidade social, 

as necessidades do meio. Incentivo às campanhas do agasalho e de 

alimentos. Surgia, então, o projeto Solidariedade , abraçado por um 

grupo de professores/as. Em 2004, a escola recebeu seu primeiro 

prêmio pela campanha de agasalhos realizada na escola. A escola foi 

premiada, pela Secretaria de Educação de Estado, com uma viagem23. 

Foi um ponto determinante para o avanço do projeto e, já sentíamos 

novos olhares para a escola.   

Em 2005, novamente a escola é premiada, em gincana estadual, 

pelo projeto de revitalização de um espaço com entulhos, mato, no 

interior da escola. Criou-se a “Praça Villa-Lobos”. O projeto 

Solidariedade ganha o segundo prêmio.24 Recebemos mais uma 

premiação pelo projeto Solidariedade. Cessaram as premiações, porém, 

a escola ampliou as atividades dentro do Projeto Solidariedade, além da 

campanha anual de agasalhos, desenvolve um evento, por semestre, 

dirigido a instituições que atendem crianças, adolescentes e idosos. 

Além da arrecadação de agasalhos, nossas crianças e adolescentes se 

envolvem em arrecadação de alimentos, brinquedos, dentre outras. Nas 

visitas organizadas, além do que foi arrecadado, são preparadas 

atividades envolvendo música e teatro.  

O termo solidariedade, assim como os demais termos atribuídos às 

ramificações do projeto maior trazem, em seu bojo, temas transversais 

que acabam sendo levantados a partir de necessidades pontuais do 

cotidiano. Sob este aspecto, a escola passou a vivenciar uma cultura de 

definir temas bimestrais pertinentes, atuais que, à luz do projeto 

pedagógico, passou a mobilizar um trabalho em equipe mais integrado, 

com uma abordagem interdisciplinar mais significativa permeando as 

                                                                 

23
 Passeio à Barra Bonita, São Paulo. Participaram do passeio quarenta educados/as, mães e professoras. 

24
 Passeio a Foz do Iguaçu –PR. Participaram do passeio quarenta educandos/as, mães e professoras. 
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práticas pedagógicas. No meu entendimento, um avanço da escola na 

gestão do seu currículo.  Para Apple e Beane (2001), a nossa escola 

vem se comprometendo com a descoberta de formas práticas que 

contribuem consideravelmente para aumentar a participação de todos os 

sujeitos envolvidos nas experiências educacionais, assim como, coloca-

se em evidência nossa posição em contribuir para que nossos educandos 

e educandas possam  entender e agir no mundo social que vivemos.  

Desencadear, portanto, um projeto educacional temático permeando 

o currículo envolve colocar o conhecimento em prática em relação a 

problemas e questões que estão presentes em nosso cotidiano. Com este 

foco, a escola avançava rumo à expansão do projeto, incentivando a 

construção de práticas sobre as quais foi paulatinamente se 

desenvolvendo um processo coletivo contínuo de ação-reflexão-ação. 

Observava-se um número maior de professores/as envolvidos, um 

agrupamento por foco de interesse. Os movimentos foram ganhando 

espaço no cotidiano da escola. Em 2006, por conseguinte, ao iniciarmos 

as atividades de planejamento para o ano letivo  apresentei um esquema 

que reunia as ações educativas realizadas no ano anterior, agrupa as 

ações por proximidade quanto ao foco de interesse e trazia a sugestão 

quanto ao título. A apresentação foi ilustrada com registros de todos os 

eventos ocorridos na escola.   

O projeto intitulado Preservando o meio ambiente escola – um 

exercício de cidadania (figura Nº1) foi inserido no Plano de Gestão da 

Escola compreendido como  fio condutor das possibilidades para o 

desenvolvimento curricular.  A ênfase encontrava-se ainda focada na 

preservação do espaço físico escolar e seu entorno enquanto 

responsabilidade de todos, porém ampliou-se o significado, no tocante, à 

prática cidadã e a valorização das relações pessoais.  
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Incentivo ao Protagonismo Juvenil 

Fazer uso dos artefatos culturais do cotidiano da escola 

 Arte e Educação Física que vem mobilizando os alunos para diferentes linguagens artísticas. 

              Rádio na escola - Sala de Informática – Biblioteca – Círculo de leitura – Academia de Ciências 

                       Produção de outras possibilidades culturais, por exemplo, jornal eletrônico, site, livro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Projeto Pedagógico integrado ao Plano de Gestão Escola da EE Professor Marco Antonio Prudente de Toledo – 2002/2006  
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para o desenvolvimento que acontecia por meio de um grupo de 

professoras. A leitura do contexto, sob minha ótica, apontava para uma 

prática que acontecia numa posição paralela ao currículo da escola. Era 

preciso avançar. No entanto, por outro lado, o mesmo olhar detectava que 

as práticas pedagógicas caminhavam na direção de um trabalho 

pedagógico coletivo que, aos poucos, timidamente, aproximava disciplinas 

e tínhamos, então, diferentes projetos acontecendo no espaço escolar. 

Cabem, aqui, duas importantes considerações: o movimento, no interior 

da escola, de aproximar de forma significativa as disciplinas e a questão 

dos projetos.  

Segundo Hernández (1998), a aproximação de disciplinas 

compreende propostas elaboradas na tentativa de encontrar alternativas 

para a melhoria do ensino com base na integração de conhecimentos, 

levando-se em conta a realidade de fora da escola e considerando a 

realidade dos educandos e educandas. O autor assinala que tais propostas 

tiveram êxito, no entanto, elas não conseguiram promover mudanças 

efetivas na maneira como se encontra organizado o currículo por 

disciplinas, porque as propostas inovadoras não incidiram na mudança das 

concepções que predominam no sistema escolar e em sua função social.   

No tocante à questão dos projetos, o autor considera que, estes, 

não devem ser entendidos como um recurso didático, mas, sim, como 

uma tentativa de possibilitar aos educandos/as aprendizagem e educação 

de forma reflexiva, autônoma e crítica em relação à formação que os 

rodeia e à diversidade de formas culturais e pessoais que estão postas no 

mundo contemporâneo. Portanto, a reflexão sobre os limites das 

disciplinas; a exigência de se enfrentar a mudança na escola considerando 

a necessidade de se formar indivíduos com uma visão mais global da 

realidade, criando um vínculo entre aprendizagem e problemas reais; 

considerar no trabalho pedagógico a pluralidade e a diversidade; o 

preparo de educando/a para aprender ao longo de toda a vida. São pontos 
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de extrema relevância para repensarmos o saber escolar e a função da 

escola na contemporaneidade.  

Seguindo nesta linha, Hernández relaciona os projetos de trabalho à 

necessidade de mudança na escola e na função da escola. Os projetos 

constituem um “lugar”, compreendido em sua dimensão simbólica, que 

pode: favorecer aproximação da identidade dos educandos/as 

contribuindo para a construção da subjetividade; promover a revisão da 

organização do currículo por disciplinas e a forma de situá-lo no tempo e 

espaço escolar; levar em conta o que acontece fora do espaço escolar, nas 

transformações sociais e nos saberes; considerar, ainda, a enorme 

produção de informações que caracteriza a sociedade contemporânea e a 

necessidade de aprender a dialogar de forma crítica com os movimentos 

da atualidade. 

Com a proposta de promover a integração mais efetiva do projeto 

ao currículo escolar, ocorre uma nova etapa na reorientação do projeto, 

no interior da nossa escola e, portanto, um novo título: Educar para o 

Meio ambiente - numa perspectiva de (re)organização curricular 

interdisciplinar - Eixo integrador competência leitora e escritora. 

Considerando-se a maior proximidade do projeto com o currículo, 

acabamos por desenvolver uma estrutura onde o projeto permeia o 

desenvolvimento do currículo escolar, agrupa diferentes disciplinas e, 

partindo de um tema gerador, desencadeia subtemas que atendem os 

diferentes níveis de aprendizagem e mobilizam os conteúdos curriculares 

na escola. Implica, para Hernández, em uma atitude que busca manter 

uma determinada coerência entre a noção de conhecimento, ensino e 

aprendizagem que circula na escola, que deve orientar um itinerário que 

irá sendo construído em cada contexto escolar.  O projeto de trabalho, 

portanto, deve compreende um planejamento motivador de ensino e 

aprendizagem que esteja vinculado à concepção de que educandos/as são 

também responsáveis por sua própria aprendizagem, implica estabelecer 

um planejamento ligado à solução de problemas reais. Significa, ainda, 
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que serão oferecidas oportunidades de investigação de um tema partindo 

de um enfoque relacional que propõe ideias-chave e o emprego de 

diferentes metodologias face às diferentes disciplinas.  Pressupõe a 

organização do currículo escolar a partir de uma concepção de currículo 

integrado.  Hernández (1998, p.91) afirma que os projetos assim entendidos 

sinalizam outra maneira de representar o conhecimento escolar que esteja  

[... ] baseado na aprendizagem da interpretação da realidade, 

orientada para o estabelecimento de relações entre a vida dos 

alunos e professores e o conhecimento que as disciplinas (que nem 

sempre coincidem com o das disciplinas escolares) e outros 

saberes não disciplinares vão elaborando. Tudo isso para favorecer 

o desenvolvimento de estratégias de indagação, interpretação e 

apresentação do processo seguido ao estudar um tema, um 

problema, que, por sua complexidade, favorece o melhor 

conhecimento dos alunos e dos docentes de si mesmos e do 

mundo em que vivem.”  

Outro aspecto relevante, perceptível no nosso espaço escolar, diz 

respeito ao movimento – iniciado em meados da segunda fase do projeto 

e vivenciado na atualidade – à constatação de que os projetos de sala de 

aula foram também mobilizados em função da prática maior. Observa-se, 

ainda, um novo enfoque ao empregarmos com especial destaque o termo 

“Meio” que amplia a abrangência quanto ao tempo e espaço. Compreende 

sair do local para o global.  

Em 2006, tomei ciência da existência de um programa da Secretaria 

de Educação do Estado com vistas a promover o desenvolvimento de 

projetos no interior da escola. O projeto de autoria da escola. Um estímulo 

a projetos   descentralizados.25 Cuidei pessoalmente da organização da 

                                                                 

25
 A escola elabora o projeto de interesse, com fundamentação para os benefícios da aprendizagem, o público-

alvo, período de desenvolvimento do projeto, objetos, metas., número de educandos/ e docentes envolvidos. 

Organiza, ainda, a pesquisa de custos para implementação  do projeto e encaminha – on-line - para a Secretaria 



94 

 

documentação necessária que, dentre outras exigências, incluía a descrição do 

projeto desenvolvido na escola, objetivos, metas e justificativas e um plano 

minucioso de custos necessários à melhoria do desenvolvimento do projeto. 

Recebemos a verba. Considero que, além das possibilidades práticas favorecidas 

pela verba disponibilizada para a implementação do projeto, o maior ganho foi a 

mobilização da gestão pedagógica. Um marco na história da nossa escola.  

Em 2007, portanto, iniciamos os trabalhos de planejamento 

apresentando uma reorganização do projeto (Figura nº2) incorporando os 

avanços observados. Correspondia a algumas práticas inovadoras, com qualidade 

de produção que apontavam algumas novas possibilidades para o trabalho com o 

projeto.  O documento englobava as novas percepções. A Educação Ambiental 

compreendia o tema gerador, dentro do currículo, pela proximidade da temática 

com o entorno da escola e também por ser um tema que alavanca outros 

importantes temas transversais. Apresentava uma perspectiva inovadora da 

metodologia do ensino, de procedimentos didáticos, um intercâmbio significativo 

entre as diferentes formas de conhecimento, de intervenção crítica no meio 

ambiente e, que desvelava o professor, a professora como produtor/a de 

conteúdo educacional e como articuladores/as no desenvolvimento das práticas 

pedagógicas. Os espaços pedagógicos compreendiam todos os espaços além das 

salas de aulas. Espaços democráticos de aprendizagem, uma vez que participar 

dos projetos era (e tem sido) uma decisão do educando ou educanda, do 

professor e professora e, também, de pais ou responsáveis. A cada início de ano 

letivo, o documento base para tomada de decisões tem sido o projeto político-

pedagógico (Anexos G,H,I,J,K,L) “Educar para o Meio ambiente”.   

                                                                                                                                                                                                        

de Educação do Estado de São Paulo. O projeto é avaliado e, se aprovado, a verba é liberada para sua 

execução.  Além destes,  projeto a escola contou com mais três projetos aprovados e  já desenvolvidos. 
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 Figura 2 - In Plano de Gestão da EE Professor Marco  Antonio Prudente de Toledo –  2007/2011. 

Em 2011, a escola encaminhou para pasta da Secretaria de 

Educação – projetos descentralizados- o projeto intitulado Sensibilidade 
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que modifica o meio para avaliação e liberação de verba pública para 

implementação  do projeto pedagógico. O projeto foi apresentado em 

três subtemas, foi aprovado e os recursos encaminhados para a escola.  

A ideia de um currículo temático domina essas escolas não apenas 

como uma metodologia eficaz que deixa as crianças satisfeitas, 

mas porque essa abordagem envolve colocar o conhecimento em 

prática em relação a problemas e questões da vida real. (APPLE e 

BEANE, 2001, p.152) 

 

Neste percurso, a mobilização coletiva é o eixo propulsor que 

impulsiona o professor/a para assumir uma posição de centralidade – a 

intervenção do professor, da professora, como produtor/a de conteúdo 

educacional e como articulador/a no desenvolvimento das práticas 

pedagógicas. Segundo Arroyo (2011, p.36) os estudos críticos voltados 

para o currículo e, que paralelamente coincidem com o fortalecimento 

da autonomia dos professores e professoras, contribuíram para levar as  

escolas a elaboração de projetos pedagógicos [...]mais autônomos, 

reorientações curriculares mais adaptadas à diversidade da infância e 

adolescência, de jovens e adultos. Mais criativos para repensar os 

currículos e a docência [...].  

 

A gestão pedagógica passa a compreender uma responsabilidade 

coletiva, que exige participação de todos os sujeitos da escola, é 

compartilhada e possibilita democraticamente diferentes ações 

educativas. Compreendem o resultado de uma construção/reconstrução 

conjunta envolvendo os diferentes segmentos na escola – professores e 

professoras, professoras coordenadores, vice-diretora, funcionários/a e 

a gestora da escola.  

Ao longo do trajeto, vimos nos surpreendendo com o engajamento 

dos professores e professoras que chegam à escola e se familiarizam 

com o fazer pedagógico, se apropriando do projeto e acrescentam a sua 

contribuição para o enriquecendo o trabalho pedagógico. Assim, há 

grupo um coeso, comprometido, que compactua com a ideia de que as 
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práticas educacionais que veem sendo desenvolvidas, no interior da 

escola, privilegiam princípios de liberdade, ideais de solidariedade 

humana, o diálogo, a responsabilidade com o meio, a ética e os 

princípios democráticos. Apple e Beane (2001, p.154 e 155) ilustram 

nossas considerações, neste parágrafo: 

[...] Uma educação desse tipo é resultado de trabalho árduo de 

todos os envolvidos. A partir de nossa experiência com os 

educadores que escreveram neste livro26 sabemos que tal trabalho 

é absorvente e gratificante, mas quase sempre exaustivo. Mesmo 

assim, como quase todos os educadores sabem, estamos exaustos 

no fim de um dia que passamos enfrentando as realidades das 

escolas. Mas as pessoas cuja voz você ouviu aqui fizeram uma 

opção [...] resolveram tentar uma coisa nova. [...] atividades 

educacionais organizadas em torno de princípios pedagógicos e 

sociais democráticos nos quais acreditam [...]. 

Este percurso coletivo, do qual tendo sido participante e 

pesquisadora ativa, compreende experiências educacionais que coloca-nos 

diante da pesquisa que tem por objetivos a construção/reconstrução de 

referenciais que sustentem o fazer pedagógico da escola, desvele o 

conhecimento e compreensão dessa cultura e a possibilidade de agregar 

outros olhares que poderão contribuir para o enriquecimento e para a 

transformação da cultura existente, aproximando-a dos desafios da 

educação contemporânea.  

O projeto e seus desdobramentos, que atualmente permeiam o 

currículo escolar, configuram-se em resultados de uma trilha percorrida. 

Compreendem os esforços e a determinação da nossa gestão, ao longo do 

percurso, em encontrar “[...] um caminho  ou um conjunto de 

procedimentos para interligar conhecimento e ação, ou extrair da ação 

novos conhecimentos. (THIOLLENT 2011, p.8).Assim posto, portanto, não 

se tratam de resultados finais, definitivos, mas sim, movimentos 

contínuos de (re)construção coletiva que exigem muita perseverança, 

                                                                 

26
 A expressão “neste livro” refere-se à obra Escolas Democráticas 
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dedicação e que pressupõem práticas pedagógicas inovadoras que vão 

alimentando a prática primeira. 

[...] as inovações pedagógicas são como pulsações vitais que vão 

renovando o ar em sua marcha ininterrupta, observando 

atentamente e descobrindo novas rotas. [...] existem fases de 

turbulência e de descanso; momentos e sequencias  controladas e 

incontroladas; propostas que avançam coerentemente para uma 

mesma direção e outras que perdem gás [...]. (CARBONNEL, 

Jaume, 2002, p.25) 

O trabalho com um projeto, que desencadeia outras possibilidades, 

requer que a gestão atente para um planejamento contínuo, com 

prioridade no atendimento às necessidades específicas; que procure 

captar, no bojo de cada iniciativa individual ou coletiva, diferentes 

possibilidades de agregar ideias, agregar disciplinas e professores/as. É de 

fundamental importância o olhar atento e incentivador do gestor/da 

gestora. É essencial a participação efetiva do gestor/da gestora e do corpo 

docente no desenvolvimento da gestão pedagógica que implica - para o 

gestor/a - em cuidado com as relações, no cotidiano escolar e, em 

especial, com o fortalecimento da cultura de parceria, de pleno incentivo 

ao trabalho coletivo que busque promover o intercâmbio de ideias e 

experiências no espaço escolar. Dentre as prioridades da gestão 

pedagógica, destaca-se a importância do trabalho cooperativo. Segundo 

Carbonnel (2002), o trabalho cooperativo, na escola, promove uma 

cultura inovadora e aponta para uma futura cidadania mais culta, solidária 

e crítica.  
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CAPÍTULO  VI  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entendo essencial, ao caminhar para o encerramento desta 

dissertação, algumas reflexões sobre a questão da gestão e da atuação 

desta gestora na escola pública estadual de São Paulo. Trata-se de um 

olhar crítico direcionado para possibilidades e limites na gestão da escola, 

em especial, no que diz respeito à gestão democrática no ensino público 

como princípio que determina o atendimento às peculiaridades locais, 

abrindo a participação aos profissionais, no espaço escolar, para 

elaboração do projeto pedagógico da escola e à comunidade escolar, 

representada por seus segmentos em Conselho de Escola e Associação de 

Pais e Mestres.  

Considero que, na busca para alcançarmos, se é que é possível, uma 

efetiva democracia, no interior de nossas instituições de ensino, faz-se 

necessário, de antemão, estabelecermos e fazermos a crítica aos 

elementos que permitem sua objetivação. Nesse caso, não apenas os 

subsídios internos ligados à gestão administrativo-pedagógica da escola, 

mas, também, aos determinantes externos diretamente representados 

pelas politicas públicas e os interesses aos quais elas representam.  

Sem dúvida, os diversos atores que se encontram envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, constituem peças-chave na 

elaboração de um currículo escolar que apresente características 

especificas e se efetive de maneira autônoma e participativa, trazendo 

inclusive um sentido maior à comunidade escolar. Contudo, face às 

determinações externas, a atuação dos diferentes atores, no interior da 

escola, não é isenta, ela está limitada, porque não dizer condicionada, às 
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politicas que se orientam no Estado de cima para baixo, fator que impede 

um exercício totalmente autônomo. De fato, qualquer trabalho que 

pretenda discutir gestão escolar, deve sempre começar relativizando este 

“fazer democrático”, não diminuindo as possibilidades de emancipação já 

existentes – dentro das próprias leis - porém, sempre apontando os seus 

limites. 

Tratar a gestão escolar, hoje, na rede pública estadual, compreende 

considerar a gestão da escola tendo como foco cinco vertentes de gestão 

– a pedagógica, a participativa, a de recursos físicos e humanos, a de 

resultados educacionais e a de pessoas – todas estas vertentes 

encontram-se sob a responsabilidade direta do gestor/ gestora escolar. 

Apenas para a gestão pedagógica, o gestor/a gestora de escola conta com 

professor ou professora na função de coordenador/a pedagógico/a – em 

geral, um para o ensino médio e um para o ensino fundamental. Este 

cenário justifica, por exemplo, nossas considerações quanto a 

possibilidades e limites da gestão escolar. 

Embora tenha feito menção, no parágrafo anterior, às diferentes 

ramificações dentro da gestão escolar, este trabalho de pesquisa limitou-

se a tratar da gestão pedagógica e da gestão participativa que 

compreendem o foco da pesquisa. Considero que necessariamente nestas 

duas vertentes encontram-se os elementos essenciais para a análise da 

gestão enquanto possibilitadora de construção de uma escola com uma 

perspectiva democrática-emancipadora. É, portanto, sob esta ótica, que 

apresento, a seguir, os aspectos que foram fundamentais na construção 

da gestão da escola. 

Um breve retorno ao capítulo IV, em síntese, tínhamos uma situação 

crítica estabelecida, ou seja, a identificação do problema que envolvia a 

comunidade escolar, o grau de sua repercussão no interior da escola e de 

que maneira esta questão se estendia para o entorno da escola. 

Apropriar-me gradativamente do contexto foi um percurso lento, mas 
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cabe registrar um aspecto fundamental que favoreceu um avanço 

determinante. Trata-se do exercício de ouvir as pessoas, as suas histórias, 

suas percepções face à realidade da escola, fui desenvolvendo um 

exercício de escuta, algo, que a bem da verdade, foi um exercício de 

enriquecimento, de crescimento pessoal também.  Escutar, segundo Freire 

(2010) implica em saber escutar, de uma escuta que vai muito além da 

capacidade auditiva e, ainda, é bem diferente de se dispor a escutar 

alguém apenas por cordialidade. Saber escutar é inegavelmente condição 

para o diálogo e, intrinsecamente, condição para a prática democrática.  

O escutar as pessoas certamente provocou mútuas transformações, 

foi um passo determinante para minha atuação na escola e para os rumos 

da gestão numa visão participativa. Cabe ressaltar três importantes frutos 

de todo este movimento. A postura de escuta e diálogo se concretizou  em 

marco na nossa gestão, foi determinante para que viesse, à tona, os 

saberes da escola e o significado destes para a equipe escolar e, por fim, 

apontou,  ao longo do trajeto dos dois primeiros anos,  um esboço tênue  

de um plano de ação para o ano seguinte. Era o início de uma trilha. 

Abrimos os trabalhos de planejamento em 2004, com a exposição 

dos registros do projeto Meio Ambiente (1999) e depoimentos dos 

professores e professoras que atuaram no desenvolvimento do mesmo. 

Ouvimos os relados, as narrativas de experiências sobre o trabalho 

pedagógico da escola e as primeiras percepções da identidade da escola. 

Um exercício de memória coletiva que resgatava um fazer pedagógico do 

qual as pessoas se orgulhavam. A partir daí, uma explosão de sugestões 

que tinha por objetivo reverter a imagem distorcida que a comunidade 

tinha da escola. Surgiu o projeto ALO (Arrumação, Limpeza e Organização 

do espaço escola) com o objetivo era sensibilizar para o cuidado e 

valorização de todos os espaços, no interior da escola e, além do 

envolvimento da comunidade escolar, previa a necessidade de 

voluntariado. Na prática, embora pareça redundante, efetivamente houve 

uma construção coletiva de uma proposta pedagógica de autonomia da 
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escola com vistas a promover mudanças. No bojo das reflexões, 

fortaleciam-se palavras-chave: responsabilidade de todos, decisão 

conjunta, participação. 

Outro aspecto que entendo que tenha sido de extrema importância, 

no início da trilha, foi minha posição em, partindo de uma experiência já 

vivenciada pela escola, retomá-la como objeto de intervenção na escola. A 

partir daí, o projeto vai gradativamente ganhando espaço, ampliando-se e 

sendo moldado em conformidade com os objetivos da escola. Cabe 

salientar, ainda, que este percurso, aponta outro aspecto relevante, a 

percepção de que a disponibilidade dos docentes favorecia agregar alguns 

fundamentos teóricos às práticas, por conseguinte, os horários de 

trabalhos pedagógicos foram remodelados de maneira a atender todos os 

docentes, e, num ritmo cadenciado, transformaram-se em espaços de 

reflexão, de decisões democráticas, de construção de um currículo  – 

embora a rede apresenta-nos um currículo prescrito -  moldado pela 

escola com vistas a atender suas peculiaridades e necessidades, que vem 

se inovando continuamente. Destaca-se, aqui, uma visão política da 

gestão da escola, ou seja, um currículo com acentuada faceta 

emancipadora. 

A trilha avança.  A escola desencadeia um processo de 

aprendizagem coletiva, de formação continuada, no interior da escola que 

busca atender os interesses das práticas pedagógicas e se estende a 

outras prioridades. Temos, aqui, outro ponto determinante de atuação na 

gestão da escola. Para Canário (2007, p.66) é na escola que os 

professores e professoras aprendem o que é necessário, essencial para a 

sua profissão, assim 

 “O que torna pertinente que o funcionamento da escola, 

entendida como uma organização de trabalho, possa ser “lido” 

como um processo de aprendizagem coletiva e a escola 

considerada como uma organização “aprendente” é o fato de as 
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práticas profissionais e os modos de interação entre profissionais 

serem “emergentes” dos contextos de ação coletiva.”  

Partindo das considerações de Canário e centrando o olhar no 

gestor/gestora, dentro deste contexto, é possível afirmar que este/esta se 

constitui em agente construtivo e reflexivo. Na concepção de Gissoni 

(2010, p.49) o gestor/gestora é  [...] facilitador e o formador da 

construção de uma prática docente formadora.  

No tocante à formação, sem dúvida, foi extremamente significante, 

neste percurso, o investimento na minha formação pessoal que, dentre 

outros aspectos, abriu novos horizontes. Contribuição importante para a 

ampliação de conhecimentos voltados para a gestão da participação nas 

diferentes instâncias, no interior da escola, que viabilizou o fortalecimento 

de decisões coletivas que iam surgindo no caminhar pela trilha, 

enfrentando limites e apontando possibilidades. Esta postura em persistir 

acabou por contribuir para a inserção sólida do projeto pedagógico 

enquanto instrumento que contribui para a reorientação do currículo. 

Em consequência, o projeto “Educar para o Meio ambiente”- parte 

integrante do Plano de Gestão da escola - desencadeia os rumos da 

gestão anual do currículo da escola. Nos últimos três anos, temos 

observado uma forte tendência de seu desenvolvimento por áreas de 

conhecimento, partindo de um tema gerador, movimento que favorece um 

trabalho mais integrado que vem colaborando para a aproximação das 

diferentes disciplinas. Em especial, as áreas de Ciências Humanas e 

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias denotam uma efetiva 

aproximação que contribui para maior integração entre as áreas 

avançando no sentido de ensino e aprendizagem numa visão global do 

conhecimento. Por outro lado, são mantidos os eixos de desenvolvimento 

do projeto. Para o encaminhamento e desenvolvimento de projetos, o 

trabalho pedagógico tem se realizado por equipes com interesses afins, 

independente de área de conhecimento. Os professores formam o grupo 



104 

 

de trabalho por familiaridade com o eixo e os educandos/as  fazem as 

suas opções quanto ao grupo de interesse. Esta mobilização 

paulatinamente vem transformando o horário de trabalho pedagógico 

coletivo em um ambiente formador, de participação e de autonomia. Além 

destes aspectos, sob minha análise, emerge uma categoria extremamente 

específica: a persistência da gestora em seguir o caminho emancipador. 

No entanto, embora façamos uso de algumas alternativas criativas para o 

desenvolvimento das propostas, ainda nos deparamos com os entraves 

relacionados ao tempo e espaço para preparo, organização e 

acompanhamento adequado dos projetos. 

As considerações presentes, no parágrafo anterior, desvelam o 

projeto da escola enquanto resultado da trilha percorrida e, este, se 

concretiza em cultura da escola.  Interessante mencionar, que num 

determinado ponto da trilha, chegou à escola o currículo oficial da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – início do ano 

letivo/2008. Inicialmente, pelas reações dos docentes, as percepções 

primeiras pareciam indicar o abandono das práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola. No entanto, houve uma acomodação, um ajuste 

da proposta curricular oficial respeitando-se a orientação curricular da 

escola. Uma conquista que coloca em evidência a valorização do trabalho 

pedagógico de autoria da escola. 

O quadro geral, sob minha análise, permite ainda outras  

considerações: a importância da formação docente a partir de interesses 

comuns. Não seria um despropósito afirmar que a trilha percorrida, como 

também, o projeto enquanto resultado representam significativos campos 

de formação no espaço escolar, valorizando, viabilizando e compartilhando 

experiências; a comunidade escolar vem apresentando maior 

compreensão sobre a realidade da gestão da escola e tem se 

comprometido significativamente com as decisões tomadas pelo coletivo 

e, cabe ainda considerar, que as relações interpessoais - docentes, 

coordenadoras e funcionários/as – apontam, de forma progressiva, para 
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uma atitude cooperativa que fortalece a equipe escolar e possibilita a 

inserção dos novos docentes que chegam à escola.  

Cabe registrar, que o enfoque na reorientação curricular promovida 

pela escola vem contribuindo, sim, para a mobilização de diferentes 

talentos e, a passos largos, avançando na prática de um currículo 

integrado.  Para o presente ano letivo, foram elaborados pelos 

professores/as seis projetos integrados que foram submetidos à análise da 

Secretaria de Estado da Educação – projetos descentralizados – para que 

sejam disponibilizados os recursos para o seu desenvolvimento. Os 

projetos têm com público-alvo o Ensino Fundamental e Médio.  

Neste sentido, é importante destacar alguns pontos fundamentais 

quanto ao que vem sendo apontado como aspectos relevantes, no cenário 

contemporâneo, para uma reorientação curricular. Sob o ponto de vista de 

estudiosos, pensar em reorientação curricular implica em pensar um  

currículo integrado, numa concepção de conhecimento global e 

contextualizado, com ênfase à relação teoria e prática. Outro ponto 

relevante, é a autonomia da equipe escolar na elaboração do currículo. 

Elaboração esta que deve vislumbrar, dentre outros aspecto, a autonomia 

de educandos e educandas no processo ensino e aprendizagem. As 

recomendações ressaltam, ainda, a questão da concepção de currículo e 

cidadania e a formação continuada de professores/as.  

Considero que a pesquisa permite situar o trabalho com o currículo, 

que vem sendo desencadeado em nossa escola, dentro desta visão atual 

de currículo, com muito ainda por fazermos, mas convictos de que 

estamos no caminho certo. 

A pesquisa mostrou, ainda, a importância do olhar da gestora para 

as práticas pedagógicas que se desenvolvem no âmbito escolar, trazendo, 

à tona, o quanto tem sido importante sua atuação nas relações de 

integração do corpo docente e demais funcionários, na busca persistente 
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direcionada para a construção de saberes pedagógicos significativos e  

desenvolvimento de propostas e ações pedagógicas inovadoras.  

 A propósito da atuação da gestora, cabem algumas reflexões. Zero 

(2006) afirma que os resultados alcançados em sua pesquisa com 

gestores/gestoras de escolas públicas revelam que as representações dos 

sujeitos pesquisados, as ações do cotidiano escolar e os inúmeros 

desdobramentos que envolvem a atuação do gestor/da gestora, apontam 

para uma liderança  

“[...] capaz de implementar e administrar políticas, projetar, 

articular, desencadear, capacitar, conscientizar, acompanhar e 

avaliar o desenvolvimento dos processos. Conclui-se, portanto, 

que a partir das opções e decisões deste profissional, muitas ações 

transformadoras podem ou não ser desencadeadas.”  

Façamos um paralelo das considerações acima com o perfil do 

gestor/gestora de escola, sob a ótica da Secretaria de Estado da 

Educação.  

Para a Secretaria, o gestor/a deve ser responsável pelo 

fortalecimento da autonomia pedagógica, administrativa e financeira; 

compreende o eixo básico para consolidar a política educacional adotada; 

um líder comprometido com o fortalecimento do compromisso com a 

construção de um projeto de gestão democrática; articulador da gestão 

como processo de construção coletiva e de autonomia da escola; 

articulador da gestão numa visão participativa, compartilhada; articulador 

da gestão pedagógica numa perspectiva coletiva, criativa e inovadora.  

A perspectiva do coletivo, por exemplo, está efetivamente 

consolidada no discurso da política pública. Novamente esbarramos em 

limites e possibilidades. Um desafio que se enfrenta é, no espaço escolar, 

buscar promover a articulação da gestão pedagógica numa perspectiva 

coletiva, criativa e inovadora diante de um horário de trabalho pedagógico 

coletivo extremamente incompatível com um trabalho pedagógico que se 
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caracteriza pela integração, pela parceria na construção e 

desenvolvimento de diferentes práticas e, por conseguinte, paralelamente, 

exige permanente movimento de ação-reflexão-ação, de aprendizado, de 

pesquisa. O tempo adequado para o trabalho pedagógico precisa ser 

efetivamente garantido no cotidiano da escola.  

Isto posto, enquanto gestora de escola pública, entendo que 

desencadear ações transformadoras  compreende um universo muito 

maior que decisão ou opções do gestor/da gestora da escola. Requer, sim, 

uma atuação numa perspectiva de coletividade, perspectiva esta que não 

é inerente à atuação do professor/da professora, onde os limites e 

possibilidades postos sejam enfrentados, reconstruídos e reivindicados.  

Aproximando-me do término deste trabalho, dentro do que me 

propus a investigar, os resultados me permitem afirmar, à luz de 

fundamentação teórica, que a atuação da gestora vem possibilitando uma 

gestão com uma faceta democrática-emancipadora, por meio das práticas 

que envolvem o fazer pedagógico, as ações voltadas para a participação 

nos rumos da escola e, em especial, o projeto político pedagógico 

entendido como construção da autonomia da escola, representando a 

intenção de uma real transformação da escola.  

Evidentemente, que não desconsidero os desafios que precisam ser 

enfrentados e superados, a fim de que efetivamente a gestão da escola 

possa se consolidar em uma prática transformadora. Entretanto, saem 

fortalecidas as minhas convicções em defesa da viabilidade de construção 

de um projeto pedagógico democrático emancipador, no interior da escola 

pública. Este tem sido o meu compromisso social e educativo com a 

educação pública.  
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ANEXOS 

ANEXO  A   

A sala de leitura vai ao pátio 
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ANEXO  B 

Gestão participativa -mobilização da comunidade escolar – início do ano 

letivo/2003 
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ANEXO  C  

Gestão participativa - mobilização da comunidade escolar – início do 

ano letivo/2004. 
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ANEXO  D   

Gestão participativa mobilização de pais, mães, 

professores/professoras,  educandos/educandas para a construção da 

proposta pedagógica  para o ano letivo 2004. 
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ANEXO E  

Gestão participativa – os passo iniciais do Informativo Marco 

Antonio. Ano 1/2003. 
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ANEXO  F 

Gestão participativa – O infomativo: capa da avaliação 

bimestral. 



120 

 

ANEXO  G 

Gestão pedagógica - um currículo mobilizador de participação 

coletiva e ações pedagógicas que privilegiam a prática. Projetos 

em açao.  
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ANEXO H  

Gestão do Projeto Educar para o Meio Ambiente – a 

responsabilidade com o entorno escolar  -Projeto ALO/2005. 
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ANEX0  I 

Gestão pedagógica : Projeto Educar para o Meio Ambiente – 

Participação e autonomia - ALO/2006. 
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ANEXO J 

A gestão do Projeto 

Educar para o Meio 

Ambiente – HORTA 

(2003) . 

Plantio, colheita e ação 

social(doação). 

  

  



124 

 

 

ANEX0  K 

Projeto Fazendo Arte ....... 
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ANEX0  L 

Projeto Solidariedade - Ação social que atende diferentes 

instituições desde 2003. 
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