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APRESENTAÇÃO

Os organizadores

Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se o 
saber e fazer educativo na rotina das transposições desses his-
tóricos conhecimentos para professores e estudantes na atua-
lidade, suscitará várias modalidades didáticas e um currículo 
que corresponda aos desafios sociais, políticos e culturais na 
atual conjuntura do estado brasileiro. 

Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade re-
gional e de características peculiares frente à organização me-
todológica da educação em que a política partidária determina 
o que se deve ensinar e o que se deve aprender a “Série Sabe-
res e Fazeres da Educação”, composta por coletâneas de artigos 
produzidos por pesquisadores docentes e discentes de cursos 
de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por objetivo, 
apresentar os caminhos e descaminhos percorridos pelas pro-
postas para o desenvolvimento da educação no Brasil em suas 
diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes das 
ações que suscitaram  políticas públicas de alcance as deman-
das sociais ignoradas e as especificidades didáticas e curricula-
res para grupos anteriormente excluídos.

Para a construção dessa tarefa, em primeira instância, 
houve a motivação de um grupo de professores na busca por 
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uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de 
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões 
das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes 
agentes na educação escolar e universitária.

 Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu 
a idealização  de  rever e atualizar questões que permeiam von-
tades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber fazer 
educativo, intentando oferecer progresso às instituições e ao 
progresso da nação brasileira  o  resultado de anseios de pro-
fessores, através do conhecimento que possuem, e da doação 
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as 
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em 
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais 
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram. 

Neste caso, a conquista dos títulos universitários é re-
sultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas. 
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de 
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa 
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de ar-
tigos, pôsteres e participação em seminários e congressos.  A 
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio 
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que preci-
sa ser bem elaborado e reelaborado. 

Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e 
Fazeres da Educação  surgiu,  inicialmente,  como  idealização  
dos/da  professores/a, organizadores/a  Dr. Estanislau Ferreira 
Bié, Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva, 
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como proposta de revisão e revitalização da educação na diver-
sidade comunitária, motivando  gestores,  educadores  e  edu-
candos  à realização de diferentes propostas educacionais pelo 
confronto de experiências. 

Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo 
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da 
educação e comunidade  para  que  os conteúdos  definidos  de  
forma simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino 
e para que o saber fazer didático dos/as  docentes  possa  estar  
amparado por bases teóricas  sólidas. 

Os títulos além de revisão da história da educação bra-
sileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao tempo 
presente em que os docentes necessitam apropriar-se de sa-
beres convergentes com as culturas e conjunturas dos meios 
sociais e educacionais e os modifiquem.

As coletâneas são estruturadas por organizadores profes-
sores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com trabalhos 
provenientes de várias universidades com os quais chamam a 
atenção para a leitura envolvente  que  permeia  experiências. 
São condutas curriculares que, por suas posturas, apresentam-
-se na história e memórias educativas como caminhos a segui-
rem modificando-se quando novos conhecimentos foram de-
senvolvidos, aprendidos e ensinados.

Da educação de crianças à educação com adultos, as pe-
dagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito de 
que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da paz 
interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer 
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da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na 
construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades 
e meios de ambientes saudáveis. 

A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de 
ampliação  dos olhares didáticos para as concepções pedagógi-
cas, tem por meta a transformação  e  transposição  de conhe-
cimento em vista da justiça social a partir das avaliações dos 
contextos atuais das instâncias educacionais.  

Compreendemos que a justiça social para a educação em 
estado democrático de direito,  no  caso  do  Brasil,  não tem 
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre 
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem, 
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino. 
São  idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, care-
cendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos de mani-
festações empíricas que constam nas vontades dos  educadores 
em estabelecer mudanças no pesar a educação desde a gradua-
ção nas licenciaturas às escolas na prática docente. 

Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docen-
tes decisões de embarcar na história social e política da educa-
ção. É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar 
com e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e 
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do 
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da 
escola e dos/as professores/as o melhor. 

Educar para um mundo de tomada de decisões, de par-
ticipação e construção de uma nova sociedade em que a digni-
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dade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os frutos 
de prosperidade. 
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CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL

Alessandra Mendes Gaspar1

1 INTRODUÇÃO

O uso do computador na educação remonta a 1924, quan-
do Sidney Pressey criou  uma máquina que permitia a correção 
dos testes de múltipla escolha, mas foi somente nos anos 50 
que Skinner criou uma máquina de ensinar com base na ins-
trução programada, como colocam Sousa e Fino (2008), para 
quem tais máquinas surgiram como alternativa para o atendi-
mento das demandas individuais dos alunos.

De acordo com Valente (1993) este modelo de instrução 
através das maquina de ensinar foi usado nas décadas de 50 e 
60, mas não prosperou por algum tempo em razão da dificul-
dade de se produzir o material a ser utilizado e também por fal-
ta de uma padronização para o mesmo. Só com a chegada dos 
microcomputadores, nos anos 80, este método instrucionista 

1 Doutoranda em ciências da educação - world UNIVERSITY Ecumenical - USA em 2020;  Mestra em 
Ciências da educação EMIL Brunner World  University - Miame/FL-USA 2019; Especialização em  Educação 
Infantil - Docencia é Gestão Institucional - UVA 2005; Graduação  em Pedagogia - UVA 2001; Professora servidora 
de Educação infantil do município de Fortaleza 2001-2003;  Coordenadora da Escola André Luiz 2004-2005; 
Diretora na Escola Municipal André Luiz 2005-2013;  Professora da Universidade do Vale do Acaraú 2009-2010; 
Diretora da Escola Creche Aprendizagem Viva 1998-2005; Administradora do Conselho Municipal da Educação de 
Fortaleza 2016-2018;  Coordenadora do Ensino Fundamental 2016; Técnica em Educação na Secretária Municipal 
de Educação 2013-2021 alessandragasparm@hotmail.com.
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ganhou impulso e se iniciou a inserção dos computadores nas 
escolas, em especial nos países mais desenvolvidos.

Não é difícil observar que o uso do computador, sob este 
prisma, representa a adoção de um novo instrumento de refor-
ço à ação educativa, que ainda estava focada na eficiência dos 
métodos de ensino, e foi neste contexto que surgiu a proposta 
construcionista de Seymour Papert, associando o uso dos com-
putadores à Educação sob uma nova ótica, na qual estes eram 
utilizados “como instrumentos para trabalhar e pensar, como 
meios de realizar projetos, como fonte de conceitos para pensar 
novas idéias” (PAPERT, 2008, p.158) e não mais apenas como 
apoio a uma instrução automatizada, passando a existir no âm-
bito educativo duas tendências de uso do computador: o ins-
trucionismo e o construcionismo.

2 INSTRUCIONISMO E CONSTRUCIONISMO: 
MÁQUINA DE ENSINAR VERSUS FERRAMENTA 
EDUCACIONAL

Para Valente (1993) o Instrucionismo se caracteriza pela 
apresentação de conteúdos através do computador que, nes-
se processo, funciona como suporte, reforço ou complemento 
para o que acontece na sala de aula, com as informações que 
serão ministradas e as atividades programadas para o ensino 
sendo disponibilizadas através da instalação de softwares.

Nele a transmissão do conteúdo ocorre quando o apren-
diz usa o computador e, através dele, recebe as informações pre-
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viamente programadas, de tal modo que, o aluno é tão somente 
o expectador de um pacote de conhecimentos pré-determina-
dos, e a interação existente entre ele e a máquina se resume 
às respostas dadas aos exercícios e aos avanços ou retrocessos 
no conteúdo que lhe é apresentado. Segundo  Valente (1993), 
nessa abordagem se enquadram os softwares de tutoriais, de 
exercício e prática, os jogos educacionais e os simuladores.

Tutoriais são softwares que reproduzem uma instrução 
programada e, assim, ensinam um dado conteúdo ao aluno, 
sendo, em geral, visualmente atrativos, com animações, som e 
texto que, usando o formato multimídia, facilitam a memoriza-
ção. Já os softwares de exercício e prática são aqueles que per-
mitem ao aluno a revisão e o uso prático de conteúdos vistos em 
sala de aula, utilizando recursos de memorização e repetição e 
apresentando questões de um dado assunto para, após a análi-
se e resposta do aluno, fornecer a solução do que foi proposto.

Foi a partir dessa abordagem instrucionista que o com-
putador se difundiu no ambiente escolar. Ela teve e continua a 
ter importância no âmbito da informática na educação por ter 
servido de ponto de partida para as reflexões que possibilita-
ram a criação de novos caminhos e percepções. Uma destas, foi 
a de que o uso do computador em ambientes de aprendizagem 
podia e precisava ir além da automatização da transmissão dos 
conteúdos programáticos, sendo sob essa ótica que surgiu o 
Construcionismo para fazer uso do computador como ferra-
menta educacional.

A perspectiva construcionista foi usada por Papert para 
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referir-se a um outro nível de construção do conhecimento, 
aquele em que o aprendiz elabora um projeto ou objeto de seu 
interesse, como quem cria uma obra de arte ou relata uma ex-
periência e, assim, incorpora ao aprendizado as suas próprias 
idéias, em vez de apenas adquirir e decorar novos conteúdos.

Muitos autores, entre eles Valente (1993) e Almeida 
(1999) discorreram sobre os subsídios teóricos que embasaram 
o construcionismo, entendendo que tanto as propostas de Pia-
get e seus colaboradores quanto as de Vygotsky - que contribuí-
ram de modo decisivo para a compreensão do desenvolvimento 
humano - inspiraram o construcionismo de Papert que encon-
trou na  psicologia genética de Piaget e na teoria Sócio-Histó-
rica de Vygotsky o alicerce que lhe dá suporte, incorporando 
as idéias de que o desenvolvimento cognitivo é um processo de 
construção e reconstrução das estruturas mentais e de que ele 
decorre da interação do aprendiz com o meio.

Para Piaget (1972, p. 14):

[...] o conhecimento não procede, em suas origens, 
nem de um sujeito consciente de si mesmo, nem de 
objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) 
que a ele se imporiam. O conhecimento resultaria 
de interações que se produzem a meio caminho en-
tre os dois [...].

A partir dessas colocações, Almeida (1999) destaca a im-
possibilidade de se transmitir um conhecimento, uma vez que 
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o sujeito desenvolve sua inteligência de forma contínua ao agir 
e, para Piaget, ela é “construído progressivamente por ações 
e coordenações de ações, que são interiorizadas e se transfor-
mam” (PIAGET, 1972, p. 31).

Nos mecanismos de assimilação e acomodação propos-
tos por Piaget para a construção do conhecimento, o primeiro 
está ligado à ação do sujeito sobre um objeto, processo em que 
ele incorpora novas experiências ou informações já existentes, 
já com o segundo o indivíduo muda as suas idéias, conceitos e 
estratégias de ação em função das novas informações adquiri-
das e experiências vivenciadas, dando origem a novas estruturas 

cognitivas. O equilíbrio entre a assimilação e acomodação ocor-
re constantemente e se caracteriza como adaptação, sendo um 
dinamismo fundamental para o desenvolvimento cognitivo.

Vygotsky, de acordo com Almeida (1999), entende que o 
meio social é determinante no desenvolvimento humano e que 

este ocorre fundamentalmente pela aprendizagem da lingua-
gem, por imitação, e assinala que o sujeito inserido em dado 
contexto histórico, social e político realiza reflexões sobre as 
suas ações, apropriando-se delas, analisando-as, selecionando 
os elementos que lhe interessam e reconstruindo essas ações 
em outro patamar, acrescentando, por fim, que as ações mate-
riais do indivíduo e suas evocações provocam abstrações empí-
ricas enquanto suas abstrações reflexivas decorrem da coorde-
nação de todas as suas ações.

Depreende-se, assim, haver analogia entre as idéias de 
Jean Piaget e de Vygotsky e o pensamento construcionista de 
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Papert, uma vez que, no ambiente informatizado descrito por 
este último, também existe lugar para a reflexão, para a assimi-
lação de conceitos ligados à resolução de problemas, para uma 
depuração que propicia a acomodação do conhecimento, para 
o uso de estratégias que, revisando a solução dos problemas, per-
mitiriam a reelaboração das mesmas em níveis de compreen-
são mais elevados, além de também requerer o uso de uma 
linguagem: a linguagem de computadores.

Assim, vê-se que tanto o construtivismo de Piaget quanto 
o construcionismo de Papert constituem um processo no qual o 
sujeito é ativo na construção de seu conhecimento, em ambos 
se deseja que o indivíduo aja de forma consciente, não sendo 
apenas um executor de tarefas, mas compreendendo o que se 
propõe a realizar; que, para ambos os autores, o sucesso obti-
do em uma dada atividade não significa que o aprendiz tenha 
conseguido entender o que foi realizado; e que a aprendizagem 
deve visar preponderantemente a compreensão, sendo que esta 
deve-se, fundamentalmente, à qualidade da interação entre o 
sujeito e o objeto e, nessa mesma linha de pensamento, Valente 
(1999, p. 39) também registra que “não será o fazer, o chegar 
a uma resposta, mas a interação com o que está sendo feito, de 
modo a permitir as transformações dos esquemas mentais”.

 É ainda Valente (1999) que, reportando-se a Vygotsky, 
lembra que este vê o homem como integrado ao meio social 
e, a partir daí, percebe o desenvolvimento do sujeito como re-
sultante de um processo social e histórico no qual a linguagem 
tem um papel preponderante ao funcionar como o instrumento 
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de mediação que viabiliza o convívio, o contato social e, como 
decorrência, o desenvolvimento do indivíduo.

Neste mesmo sentido Almeida (1999) assinala que as ati-
vidades práticas não se resumem à ação do homem sobre os 
objetos, mas envolve também o posicionamento deste homem 
em relação ao mundo historicamente organizado, constituindo-
-se em oportunidades para interação entre ele e o seu meio so-
cial, e que, além de ativo, o sujeito é também interativo. Assim, 
no que diz respeito ao seu desenvolvimento, este se consolida 
através das relações com os outros, e é viabilizado pela lingua-
gem, pois sem a linguagem as interações entre aluno-aluno, 
aluno-professor e aluno-computador não se processariam, in-
viabilizando o desenvolvimento.

O próprio Papert (2008) dá mostras de considerar as 
idéias de Vygotsky como subsídios para o seu trabalho ao se 
expressar pessoalmente sobre a importância da criação de am-
bientes de aprendizagem que ampliem a quantidade e a qua-
lidade das interações referentes ao que está sendo realizado: 
o princípio do hands-on/head-in no qual os aprendizes, como 
elementos ativos da dinâmica educacional, precisam ‘colocar a 
mão na massa’ (hands-on) ao desenvolver suas atividades, em 
vez de serem apenas espectadores do discurso do professor e 
possuir um interesse pessoal na concretização (head-in) da ta-
refa.

Valente (1993, p. 12)  registra que, sob a ótica constru-
cionista, “o computador não é mais o instrumento que ensina 
o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve 
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algo, e, que a aprendizagem ocorre pelo fato de estar executan-
do uma tarefa por meio do computador”. Com o “computador 
ferramenta” o aluno deixa de ser expectador e passa a ser agen-
te, o promotor de uma ação, ou seja, o aluno passa a um lugar 
ativo no processo de absorção e de transformação do conheci-
mento e já não adota apenas uma postura passiva, como antes, 
no sistema Instrucionista, ocorria. 

E são muitos os softwares que permitem o uso do compu-
tador como uma ferramenta, no sentido estrito da palavra, des-
tacando-se as planilhas eletrônicas, os gerenciadores de bancos 
de dados e os mecanismos de busca na Internet, as ferramentas 
de cooperação e comunicação em rede, além das linguagens de 
programação. As planilhas eletrônicas são programas que per-
mitem a criação e o manuseio de gráficos e folhas de cálculo, 
além da armazenagem de informações, com vista a pesquisa e 
relatórios estatísticos, podendo se citar como exemplos o Excel, 
um aplicativo do Microsoft Office.

Os Gerenciadores de bancos de dados, como Oracle, Fire-
bird e MS-SQL Server, entre outros, permitem o agrupamento 
de informações em um formato estruturado, de modo a se ob-
ter a rápida recuperação das mesmas, relacioná-las e comparti-
lhá-las, sendo largamente usados em bibliotecas, comércio, in-
dústria e até na internet, onde se constituem como base para os 
sistemas que atendem aos diversos interessados. Na internet, 
tais mecanismos de buscas permitem ao usuário realizar bus-
cas por conteúdos específicos e servem como ponto de partida 
para a navegação, podendo se citar como exemplos o Google o 
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Yahoo, entre outros.
Já as ferramentas de cooperação e de comunicação em 

rede são meios virtuais de troca de mensagens que permitem 
ações cooperativas na Internet, como se observa no uso do cor-
reio eletrônico (e-mail), nas ferramentas de troca sincronizada 
de mensagens (MSN) e nas plataformas de ensino à distancia 
(Teleduc).

Levy (1999) registra que a World Wide Web (rede de al-
cance mundial) estabeleceu o ciberespaço – um novo meio de 
comunicação baseado na interconexão de computadores em ní-
vel mundial – e, com ele, a cibercultura – conjunto de técnicas, 
práticas, atitudes e valores que se desenvolveram no ciberespa-
ço. Com isto, tornou-se possível acessar à distância um com-
putador e com ele trocar arquivos de forma simplificada, es-
tabelecer uma troca sincrônica ou assincrônica de mensagens 
(Windows Messenger, por exemplo e e-mail), a transmissão de 
vídeo e som, além de conferências eletrônicas em tempo real 
(as vídeos conferências) que permitiram o desenvolvimento 
dos negócios e do comércio eletrônico, entre outras transações 
que surgem a cada dia no mundo virtual.

Para o autor, a adoção das tecnologias digitais permite 
mudanças nas formas de trabalho e tanto propicia novas ma-
neiras de fazer as coisas quanto de se pensar em como fazê-las, 
como no caso dos empreendimentos tradicionais que passaram 
a fazer uso das transações virtuais em seu ramo de atuação e 
deram origem às empresas “pontocom” (lojas virtuais e inter-
net banking, por exemplo), que utilizam a Internet como plata-
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forma para uma negociação direta com seus clientes e, segundo 
dados recentes, entre eles os de Laudon e Laudon (2007), já 
chegam a mais de 50 milhões o número de empresas com sites 
registrados.

O surgimento e consolidação das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC’s) trouxe consigo o desafio de se 
descobrir meios de proporcionar aos sistemas educacionais 
uma efetiva apropriação desta nova realidade e, desse modo, se 
criarem novos ambientes de aprendizagem que não apenas as 
incorporassem, mas trouxessem também novas maneiras de se 
construir o conhecimento, permitindo uma melhor compreen-
são do uso do computador no processo educacional  e as impli-
cações de seu uso por parte de professores e alunos, de modo a 
readequar os papéis dos docentes e discentes. 

2 O QUE SÃO SOFTWARES EDUCACIONAIS E 
COMO AVALIÁ-LOS

Embora  já  não  existam dúvidas sobre a importância 

do uso do computador como ferramenta educacional, sabe-se 
também que sua correta utilização depende de critérios que en-
globam desde a forma como os programas são concebidos até 
o modo como eles são empregados pelos professores, de modo 
que se faz necessário uma correta avaliação destes softwares, 
como assinala Cardoso (2003). 

São vários os softwarwes lançados atualmente sob o ró-
tulo de educacionais se propondo a servir como auxiliar do tra-
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balho pedagógico e mediador do ensino-aprendizagem, como 
assinalam Campos e Campos (2001), mas, apesar da atração 
que o uso da informática exerce sobre os alunos e até mes-
mo sobre parte dos professores, nem todos os programas que 
se apresentam como capazes de responder a tais finalidades 
conseguem efetivamente cumprir essa função.

A maior dificuldade em relação aos softwares educacio-
nais é conseguir definir com a necessária clareza o que faz com 
que um software educacional e outro não, como frisa Chaves 

(2003) quando, ao questionar os critérios que permitem clas-
sificar um software como tal, se pergunta se este seria ape-
nas aquele criado sob a ótica da educação para atingir algum 
objetivo educativo ou também aquele que pudesse ser usado 
com um fim educativo ou pedagogicamente defensável, inde-
pendente da finalidade para que houvesse sido criado? Aler-
tando para o quão subjetiva é essa questão, o próprio Chaves 

(2003) se indaga o que pode ser considerado como um objetivo 
educacional ou pedagogicamente defensável, questionando se 
transmitir informações ou desenvolver a auto-aprendizagem 
poderia ser visto como tal, para depois lembrar que essa dis-
cussão não é exclusiva dos softwares, mas pode ser vista nos 
próprios livros, sobre os quais também se questiona quais seriam 
verdadeiramente educacionais. 

Sob esta ótica, constata-se que existem softwares criados 
com propósitos educacionais e softwares criados para outros 
fins, mas que servem perfeitamente a estes mesmos propósitos 
educativos, como, por exemplo os editores de textos e as pla-
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nilhas, e assim, se pode dizer que a conceituação do software 
educacional se dá em razão de sua função, e não da sua natu-
reza. 

Campos e Rocha (1990) sugerem que o controle da qua-
lidade do software está muito centrado no desempenho do 
programa, em sua interface e em detalhes técnicos, quando, 
no que diz respeito aos softwares educacionais, essa avaliação 
deveria se voltar para questões como a proposta pedagógica e 
a didática existentes nos mesmos. Lembrando que se deve, por 
exemplo,  diferenciar  softwares  científicos  dos  softwares  educa-
cionais,  as  autoras  acrescentam que o conceito de qualidade é 
multidimensional, mas que se pode entender existir qualidade 

quando o software atinge seus fins e satisfaz as necessidades de 
seus usuários, para, depois, concluírem que, nos softwares edu-
cacionais, estes aspectos só serão atendidos na medida em que 
promoverem, de fato, o ensino e ajudarem os alunos a constru-
írem seus conhecimentos.

Assinalando que os softwares educacionais atendem di-
ferentes usuários e finalidades, as autoras registram que cada 
um deles deve possuir características específicas, e que estas 
estão relacionadas, em especial, ao modelo de ensino-aprendi-
zagem que se quer adotar, isto é, à filosofia de aprendizagem 
que o software deve conter, além da didática a ser utilizada, 
sendo estes os únicos parâmetros que a priori devem ser fixa-
dos quando se começa a desenvolver um software educacional. 
A importância da didática, segundo estas autoras, reside na sua 
dimensão epistemológica que considera a especificidades dos 
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problemas a serem trabalhados, o que permite gerar situações 
nas quais se pode atribuir um valor funcional aos conhecimen-
tos, aos métodos que determinam a interação professor-alu-
no e as dificuldades cognitivas que podem surgir em cada nova 
abordagem.

A avaliação é um processo através do qual se busca clas-
sificar situações específicas em função de alguns parâmetros 
prefixados e, sob este prisma, a avaliação do software educativo 
implica a necessidade de se predeterminar alguns parâmetros 
relacionados à educação, em vez de se prender apenas aos deta-
lhes técnicos de sua elaboração, como registra Cardoso (2003). 

Ramos (2005) assinala que a avaliação dos softwares 
educacionais se dá em duas etapas: a de análise do software e 
a de avaliação em contexto de uso; e que assim como os espe-
cialistas da informática são essenciais à concepção e desenho 
dos softwares, os especialistas em conteúdo e pedagogia são 
decisivos na etapa de sua utilização. Para este autor, a fase de 
avaliação em situações de uso inclui a preparação, realização 
e avaliação do trabalho educacional em um determinado am-
biente de aprendizagem e, desse modo, a avaliação deve estar 
estreitamente ligada a este contexto e aos seus usuários. 

A partir daí, Ramos (2005) registra que a avaliação dos 
softwares educacionais deve incluir, além das tradicionais ava-
liações técnica e de design, uma avaliação que se centre nos 
professores e outra que se centre nos alunos, pois enquanto as 
duas primeiras se prendem aos aspectos técnicos da funciona-
lidade as duas últimas se norteiam pelos conteúdos e teorias 
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pedagógicas que dão suporte aos softwares, dando destaque 
aos seus destinatários.       

Fino (1998) cita Papert para lembrar que o papel do pro-
fessor reside em levar para o ambiente de aprendizagem os 
nutrientes cognitivos a partir dos quais os alunos irão construir 
conhecimento, e que devem ser oferecidas aos alunos ferramen-
tas que permitam a completa exploração destes nutrientes. 

Segundo Fino (1998) a interação do indivíduo com o 
meio e com as outras pessoas é mediada por vários artefatos 
e ferramentas culturais e o software, assim como a escrita, é 
tão somente um destes artefatos e que, como tal, não pode ser 
perfeito apenas em termos de engenharia informática e da ade-
quação à idéia que orientou sua construção, mas precisa aten-
der às verdadeiras necessidades de que o utiliza: os aprendizes. 

Outra convicção que se vai generalizando entre os 
educadores é a de que a interacção dos indivíduos 
com o mundo e com outros indivíduos é mediada 
por artefactos e por ferramentas cultural e social-
mente construídas. Essas ferramentas podem ter 
uma estrutura simbólica, como a linguagem, ou po-
dem ser utensílios de qualquer tipo, incluindo sof-
tware (FINO, 1998, p. 1).

Percebe-se, a partir de tais colocações, que a avaliação 
de um software educacional não é tarefa das mais simples, já 
que em razão das várias finalidades de conteúdos a que podem 
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estar direcionados e dos inúmeros elementos que podem servir 
como nutriente cognitivo, são muitos os modelos em que se 
podem basear estes programas e, assim, a avaliação exige o uso 
de critérios que dimensionem de forma adequada e específica 
as propostas de cada um deles.

Sob a ótica do construtivismo, como registram Campos 
e Campos (2001), ainda que o software ofereça a possibilidade 
de se promover inúmeras atividades e ações pedagógicas, ele 
só terá valor educacional à medida que contribui para a cons-
trução de novos conhecimentos, ou seja, se nas diversas ativi-
dades realizadas com o programa o aluno continua a empre-
gar apenas o conhecimento já utilizado em tarefas anteriores, 
o programa não contribuiu para a construção de nenhum novo 
saber e, assim, não deveria ser considerado como educacional.

Papper (2008, p. 135) assinala que “o construcionismo 
é construído sobre a suposição de que as crianças farão me-
lhor descobrindo, pescando, por si mesmas, o conhecimento 
específico de que precisam”. Desse modo, pode-se compreender 
o software com base na pedagogia construtivista como aquele 
que é capaz de dar aos aprendizes a chance de ousar, de experi-
mentar em busca da criação de algo novo, em relação aos seus 
conhecimentos prévios.

Outro aspecto a ser averiguado no software é sua ade-
quação ao usuário, à sua capacidade de aprendizagem, em es-
pecial, nos programas voltados para crianças pequenas que, de 
acordo com a teoria construtivista, atravessam estágios de evo-
lução diferenciados nos quais existem limites para a absorção 
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de novos conhecimentos.
Ao se considerar este aspecto, torna-se compreensível a 

necessidade de admitir uma nova complexidade quando da in-
trodução da informática nas situações de ensino e, desse modo, 
entender que essa inovação requer uma adequação que possi-
bilite ao aluno organizar as regras e representações que nor-
teiam o uso do computador e sua interação com os conteúdos 
a serem ministrados.

No que concerne aos estágios de aprendizagem que, sob 
a ótica construtivista, regem às possibilidades de aprender, Ro-
cha (2001) assinala que, embora ainda não existam evidências 
científicas comprovadas, alguns autores destacam a possibili-
dade de que o uso da informática  e dos softwares possam con-
tribuir para a antecipação destas etapas. 

É também Rocha (2001) que registra o fato de os mo-
delos de avaliação de softwares atuais se voltarem muito para 
as questões técnicas como qualidade gráfica e interface, mas 
lembra que, no caso dos softwares educacionais outros valores 
como a teoria educacional, a didática e a possibilidade da cons-
trução de novos conhecimentos devem ser incorporados à aná-
lise, destacando, por fim, alguns fatores que contribuem para a 
baixa qualidade destes programas como, por exemplo, a baixa 
qualificação de seus criadores, em termos pedagógicos e suge-
rindo a criação de equipes multidisciplinares para trabalhar na 
elaboração dos mesmos. 

É preciso, sugere Rocha (2001), ter em conta que a ava-
liação do uso de um software educacional significa analisar 
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como ele será usado no processo educativo e como irá ajudar o 
aluno a construir o seu conhecimento e compreensão de mun-
do. E isto, segundo o autor, será obtido com maior facilidade na 
medida em que os seus criadores não apenas admitirem a cola-
boração dos pedagogos na elaboração dos mesmos, até porque 
são estes que, em última instância irão operar e avaliar tais 
programas. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do estudo feito, se pode deduzir que uma adequada ava-
liação do software educacional não exige apenas o domínio da 
informática para saber operá-lo, verificar suas aplicações e a 
gama de tarefas que o mesmo permite executar, mas envolve 
também o conhecimento das teorias que embasam a educação 
e as práticas pedagógicas, ao mesmo tempo em que requer a 
capacidade de avaliar o quanto este programa está adequado a 

tal teoria e  práticas e se o mesmo permite aos aprendizes uma 
exploração diversificada, através da qual eles construam novos 
conhecimentos.

Dessa forma, mais do que permitir a simples observação 
da facilidade de manuseio que o software apresenta, essa ava-
liação deve se centrar, especialmente, na proposta pedagógica 
por ele empregada, na sua capacidade de permitir que o aluno 
assuma e mantenha o controle sobre o curso dos acontecimen-
tos e, desse modo, aumente a sua possibilidade de construção 
do conhecimento. E, sob essa ótica, depreende-se que até mes-
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mo alguns softwares que não foram criados com o propósito 
educacional podem servir a tal fim, desde que, em seu desem-
penho, permita aos usuários testar hipóteses e adquirir compe-
tências, estimulando o desenvolvimento cognitivo dos mesmos 
e dando-lhes a chance de criar e, simultaneamente, resolver 
problemas.

Portanto, ao avaliar e escolher um software educativo 

deve se levar em consideração o perfil do discente e a proposta 
pedagógica da Instituição de Ensino na qual será desenvolvido 
esse trabalho e o contexto sócio-cultural do discente. Além de 
considerar se o software é claro, objetivo, com leitura de fácil 
compreensão e que permita o desenvolvimento cognitivo do 
aluno.

Atualmente, sem deixar de levar em conta o construcio-
nismo de Papert e, por extensão, as idéias de Piaget e Vygotsky 
sobre as quais se assentam a compreensão do desenvolvimento 
da capacidade de aprendizagem humana, há de se atentar para 
as inúmeras possibilidades de interação e, com elas, as oportu-
nidades de aprendizagem cooperativa propiciadas pela rede de 
alcance mundial (www).    

Dominar as tecnologias de informação e comunicação, 

ter a capacidade de integrá-las à prática pedagógica não só in-
flui na formação inicial dos professores como também precisa 
estar presente em sua formação continuada, sendo este um as-
pecto que já consta da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, como 
resposta às preocupações que surgiram quando começou a se 
evidenciar a necessidade de mudanças radicais para fazer fren-
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te à rápida evolução dessas tecnologias e dos desdobramentos 
que delas adviriam.

Para Castell (2003) um dos aspectos promissores nesse 
campo é o do aprendizado cooperativo, uma vez que inúme-
ros dispositivos informatizados de aprendizado foram espe-
cialmente concebidos para o compartilhamento de dados, in-
formações e conhecimentos e o uso de conferências e mensa-
gens eletrônicas, de modo que, no campo virtual, professores e 
alunos partilham os recursos materiais e aprendem conjunta e 
continuamente, razão pela qual as tecnologias da informação e 
comunicação se mostram cada vez mais necessárias. 

Depreende-se daí que a avaliação dos softwares a serem 
utilizados com finalidades educativas devem ter seu foco vol-
tado para uma análise que vise determinar a existência destes 
pontos nos mesmos.
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CAPÍTULO 2

RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA E AS CONTRIBUI-
ÇÕES NA SOCIEDADE

Joice Maria de Souza Ferreira1

Andréa de Fátima Tavares Veloso2

1 INTRODUÇÃO

     A escola traz formação do caráter junto de seus objeti-
vos, obedecendo seu papel de ensinar e educar os alunos, porem 
para a escola conseguir resultados satisfatórios na educação 
necessita de acompanhamentos dos pais para visar o grande 
desenvolvimento dos mesmos. Fazendo acompanhamento em 
escolas, percebemos através dos professores a grande falta de 
responsabilidade por meio dos pais, muitos passam a respon-
sabilidade de educar tanto nas escolas como principalmente vi-
sando a pessoa do professor, sejam elas estudadas em escolas 
publicas ou privadas. “A educação não pode ser delegada so-
mente á escola. Aluno é transitório. Filho é para sempre” (Ica-
mi Tema). A educação torna-se impossível quando não se tem 
o mero acompanhamento familiar deixando na responsabili-
dade do profissional. A escola passa a ensinar disciplinas mas 
¹ Pedagoga e especialista em Psicopedagogia; Tutora em EaD da Universidade Uniasselvi. E-mail: 
psicopedagogajoice@gmail.com
2 Acadêmica de Pedagogia da Universidade Uniasselvi; professora da Educação Básica. E-mail: andrea.
velozo2016@hotmail.com.br
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também passa a ensinar sobre educação e ética porem os pais 
devem analisar a participação na escola de seus filhos, e pro-
curar mostrar que tantos os professores quanto aos pais tem 
sua responsabilidade a ajudar na formação da criança e sempre 
estar presente na sua vida escolar. O desenvolvimento de sua 
criança é prejudicada além da ausência de seus pais na escola, 
“Para que ocorra um bom andamento no processo de aprender 
e ensinar o aluno e o seu bom viver em ambas instituições, a re-
lação entre escola e família deve ter qualidade”. (Parolin 2007, 
pag 36.)

2 ESCOLA X FAMÍLIA

     As bases fundamentais para o desenvolvimento físi-
co, emocional, intelectual social de uma criança se encontram 
diretamente ligados ao apoio que esta se encontra na sua fa-
mília, bem como na escola. Essas instituições precisam cami-
nhar juntas, buscando uma parceira que tenha como objetivo o 
crescimento da criança, em todos os seus aspectos, formando 
assim um cidadão critico, consciente e atuante na sociedade. 
Família e escola possuem funções distintas quanto ao processo 
de ensino-aprendizagem. É na escola que a criança desenvol-
ve suas potencialidades físicas, cognitivas e afetivas a partir da 
aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores neces-
sários á sua socialização. Na escola é propiciado o domínio da 
leitura, da escrita da ciência. Sem estas aprendizagens, a crian-
ça não terá condições de exercer seus direitos de cidadania.  



Joice Maria de Souza Ferreira; Andréa de Fátima Tavares Veloso | 41

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 11

A família é responsável direta na complementação da formação 
da criança que, no âmbito privado é onde se aprende o que é 
certo e o que errado. Onde há a criação e a assimilação de re-
gras e de valores. A escola sozinha não é capaz de formar um 
ser humano completo para a vida, e a assimilação daquele que 
se aprende na escola perpassa pelo âmbito familiar. A família 
não pode deixar as responsabilidades da formação das crianças 
para a escola, pois a mesma desenvolve nos alunos uma educa-
ção formal, sistematizada e baseada no conhecimento cientifico 
tal educação precisa ser exercitadas estimulada pela família, só 
assim a aprendizagem de fato ocorrerá. Hoje em dia a aproxi-
mação da família com a educação escolar nos faz repensar a 
especificação do seu desenvolvimento. Os primeiros conheci-
mentos escolares vem da convivência familiar, nesse caso a fa-
mília deve principalmente educa-los por meio de exemplos re-
alizados dentro do ambiente familiar, isso o auxiliará em bons 
resultados no desenvolvimento escolar. A escola também pos-
sui um papel muito importante na influencia familiar no de-
sempenho dos estudantes, e na escola também que as crianças 
aprendem a não reproduzir preconceitos que podem estar en-
raizados na família. Não é tarefa simples envolver os familiares 
sem misturar responsabilidades, há que se criar um espaço em 
que esse aluno seja respeitado e que tenham oportunidades de 
aprender.  Podendo assim propor atuações para que as escolas 
e familiares possam apoiar uma a outra. As bases fundamen-
tais para o desenvolvimento físico, emocional, intelectual so-
cial de uma criança se encontram diretamente ligados ao apoio 
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que esta se encontra na sua família, bem como na escola. Essas 
instituições precisam caminhar juntas, buscando uma parceira 
que tenha como objetivo o crescimento da criança, em todos os 
seus aspectos, formando assim um cidadão critico, consciente 
e atuante na sociedade. Família e escola possuem funções dis-
tintas quanto ao processo de ensino-aprendizagem. É na escola 
que a criança desenvolve suas potencialidades físicas, cogniti-
vas e afetivas a partir da aprendizagem de conhecimento, ha-
bilidades e valores necessários á sua socialização. Na escola é 
propiciado o domínio da leitura, da escrita da ciência. Sem es-
tas aprendizagens, a criança não terá condições de exercer seus 
direitos de cidadania.

“Para que ocorra um bom andamento no processo                                                                         
de aprender e ensinar o aluno o aluno e o seu bom vi
viver em ambas instituições, a relação entre eascola 
e família de ter qualidade”. ( Parolin 2007, pág. 36).

  2.1 O PAPEL DA FAMILIA

           A participação dos pais é de suma importância, a 
criança que tem esse acolhimento aprende com um desejo de 
crescer e se desenvolver na vida, pais que valorizam a formação 
científica e cultural  tendem a influenciar positivamente a rela-
ção estabelecida entre os filhos  no processo de aprendizagem. A 
participação ativa no processo educacional aproxima a criança 
da família e a família da escola. Quando os pais se aproximam 
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dos conteúdos aprendidos essa atitude reflete diretamente no 
comportamento dos filhos, O peso da relação familiar estabe-
lecida com o mundo, com a ciência, com o conhecimento é por 
isso tão importante e determinante na formação dos filhos. 

            Segundo Szymanzki

[...] É na família que a criança encontra os primeiros 
“outros” e, por meio deles aprendem o modo de 
existir, seu mundo adquire significado e ela começa 
a construir-se como sujeito”2003- pág.22.

A parceria entre família escola e sociedade é um dos prin-
cipais elementos para o sucesso da educação. É comum acredi-
tar que cada um faça seu papel separadamente. No entanto os 
pais devem procurar a instituição, ao visitar uma escola, veri-
fique se a proposta pedagógica inclui práticas que incluam a 
participação da família no processo escolar. A escola tem cada 
vez mais aberto seus portões para que a família participe das 
mudanças, projetos e atividades da escola.

3 BENEFÍCIOS DA PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA

  Os benefícios são vários, com a harmonização das 
famílias e escolas, o rendimento escolar tem aumentado em 
maior desempenho, tem tido desenvolvimento cognitivo e só-
cial, acompanhamento constante da criança entre outros. Com 
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isso a criança começa a obedecer regras escolares, reconhecer 
os sentimento dos outros, estabelecer relações, e a respeitar as 
diferenças.

[...]A escola deve ser também um centro irradiador 
da cultura popular, à disposição da comunidade [...] 
um centro de debate de ideias, soluções, reflexões, 
onde a organização popular vai sistematizando sua 
própria experiência. A escola não é só um espaço 
físico. É um clima de trabalho, uma postura, um 
modo de ser A escola deve ser também um centro 
irradiador da cultura popular, à disposição da co-
munidade [...] um centro de debate de ideias, solu-
ções, reflexões, onde a organização popular vai sis-
tematizando sua própria experiência. A escola não 
é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma 
postura, um modo de ser. Freire (1991, p. 16).

Em pesquisas realizadas com professores objetivando co-
nhecer sua reação com a parceria família e escola, jugam que o 
trabalho é bastante eficaz, uma vez que as famílias as procuram 
para debater assuntos relacionados aos filhos e que os mesmos 
necessitam da atenção de suas famílias.  
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- 71,9% sim
- 17,4% as vezes
- 8,7% não

As informações foram coletadas através de pesquisas na 
internet, leituras em materiais pedagógicos e entrevistas com 
professores e coordenadores pedagógicos. O gráfico a seguir 
tem como objetivo informar que as pessoas querem e precisam 
da participação dos pais na escola. 

 3.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO

  A experiência nos mostrou que os alunos que tem 
um acompanhamento familiar aprende com mais facilidades e 
o seu desenvolvimento irá muito mais além que as disciplinas 
escolares, eles serão os alunos do amanhã, bem resolvidos na 
família e na futura profissão, não é fácil, mas, o difícil nos tor-
na capazes de lutar pelo o que queremos. O professor gosta de 
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ser chamado de educador, porem educador mesmo são os pais, 
tenho vivenciado nas escolas, com entrevistas e até em filmes a  
dificuldade dos mesmos em levar as famílias a escola. Devemos 
ter o apoio da escola, da sociedade e dos governantes para que 
tudo possa acontecer da melhor forma.

4 CONCLUSÃO

Nota-se que houve um grande avanço nas instituições de 
ensino depois que algumas famílias se tornaram parceiras, alu-
nos interessados, professores felizes com o resultado de uma 
luta contínua e que demorará muito para que seja concluída, 
uma vez que a sociedade hoje em dia não ajuda muito. 

A escola promove o acesso ao conhecimento, e a formar 
cidadãos para a sociedade em que vivem, traçando objetivos e 
melhorando sua condição de vida. Mas, a escola que propor-
ciona aos pais a ida a escola através de reuniões mensais para 
serem acolhidos e fazendo com que participem dos trabalhos 
escolares, convide-os para os eventos, principalmente aqueles 
em que seus filhos fazem parte, eles irão se emocionar, a inte-
ração familiar é um dos pontos mais importantes que levam o 
aluno a um desenvolvimento escolar brilhante. 

REFERÊNCIAS  

ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de 
Janeiro. Guanabara 1978. 



Joice Maria de Souza Ferreira; Andréa de Fátima Tavares Veloso | 47

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 11

HTTP: novaescola.org.br

MÜLLER, Antônio José (Org.). et al. Metodologia científica. In-
daial: Uniasselvi, 2013.

PEDAGOGIA DA AUTONOMIA: saberes necessários à prática 
educativa. 30ªed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

PIAGET Jean. Historia da pedagogia. Editora sagmento 
2018.





Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 11

CAPÍTULO 3

A ATUAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR NA MELHO-
RIA DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EX-

TERNAS.

Ana Caroline Gonçalves Guimarães1

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa realizada em uma escola da rede pública 
municipal de Fortaleza surgiu da necessidade de analisar os 
resultados das escolas municipais no Sistema Permanente de 
Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). Para tanto, 
foi realizada uma pesquisa de campo em uma escola com re-
sultados satisfatórios visando identificar as estratégias realiza-
das nessa escola que proporcionaram avanços nos resultados 
alcançados. 

Em 2012, o município de Fortaleza se encontrava em úl-
timo lugar no ranking das escolas do CEARÁ avaliadas no SPA-
ECE. A partir de 2013, observa-se que há por parte do governo 
que assume a prefeitura do município de Fortaleza, certa pre-
ocupação com a aprendizagem dos alunos. O foco da Secreta-
ria Municipal de Educação deste município, passa a ser então, 
a gestão de resultados educacionais. Portanto, foram adotadas 

1  Mestranda em Ciências da Educação pelo Instituto Superior de Educação do CECAP; Pós-graduada em 
Psicopedagogia pela Faculdade Darcy Ribeiro. E-mail: pqnakrol@hotmail.com
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algumas medidas visando uma melhoria na aprendizagem dos 
alunos.

Uma das principais ações da secretária de educação foi 
a seleção para diretores e coordenadores, tendo como objeti-
vo selecionar profissionais competentes e dispostos a trabalhar 
em prol da aprendizagem dos alunos. Os primeiros gestores 
selecionados assumiram a gestão das escolas no segundo se-
mestre de 2013, sendo a partir dessa data orientados a reali-
zarem intervenções que proporcionassem melhores resultados 
nas avaliações externas. O foco inicial foram as avaliações do 
SPAECE das turmas de 2º ano.

Para realizar esse estudo fizemos um levantamento dos 
resultados alcançados pelas escolas do município de Fortaleza 
no SPAECE, tendo como recorte as escolas do Distrito de Edu-
cação da Regional 6. Escolhemos uma escola que apresentou 
avanços nos resultados alcançados durante os anos de 2013 a 
2018. 

Além da análise dos resultados, realizamos visita a uni-
dade escolar e entrevista com a gestão da escola. 

Identificaremos essa escola com as iniciais S. V. e a dire-
tora será identificada com a inicial I.

2 SITUANDO O CAMPO DA PESQUISA

A Escola Municipal S.V., situada no bairro conjunto Pal-
meiras, atualmente oferta vagas para as turmas de 1º ao 5º ano 
na escola patrimonial e para as turmas de infantil 2 ao infantil 
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5 no centro de educação infantil que fica situado em outro pré-
dio. A unidade escolar atende cerca de 587 alunos na patrimo-
nial e 260 alunos no Centro de Educação Infantil

O núcleo gestor é formado pela diretora, três coordena-
dores e uma secretária escolar. Os coordenadores acompanham 
os professores por modalidade: uma coordenadora para as tur-
mas de educação infantil, um coordenador para atender as tur-
mas de 1° e 2º e outro coordenador para atender as turmas de 
3° ao 5º ano. Das pessoas que integram o núcleo gestor, apenas 
a diretora e uma coordenadora permanecem lotadas na escola 
desde o ano de 2013. 

A diretora I. assumiu a gestão da escola em julho de 2013. 
Nesse ano, a escola patrimonial atendia apenas as turmas de 4º 
e 5º ano. Os alunos eram oriundos de outras unidades escola-
res localizadas no entorno da escola S.V. Em 2014, houve um 
reordenamento de rede e a escola passou atender as turmas de 
infantil I ao 5º ano recebendo alunos de outra unidade escolar 
bem como alunos novatos na rede municipal.

3    GESTÃO    ESCOLAR   E   AS   AVALIAÇÕES  
EXTERNAS

Nos últimos 20 anos, percebemos que a educação vem 
passando por diversas mudanças e a avaliação passou a ser 
mais valorizada e a ser utilizada como uma estratégia para ge-
renciamento dos sistemas de educação. 

No município de Fortaleza, a partir do ano de 2013, as 
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avaliações externas passaram a ser foco da Secretaria Munici-
pal de Educação. A partir deste ano, foi observado que a análise 
dos resultados passou a ser considerada fator importante para 
identificar os obstáculos e assim poder nortear as ações peda-
gógicas a serem realizadas na escola pública.

Trazemos para a discussão a análise dos resultados da 
escola S.V. A diretora I. ressaltou que ao assumir a escola em 
2013, se apropriou dos resultados alcançados pela escola nas 
avaliações externas, bem como dos indicadores de rendimento 
(aprovação e reprovação). 

Em 2012 os resultados do SPAECE das turmas de 5º ano 
foram 189,7 de proficiência em língua portuguesa e 194,2 em 
matemática. De acordo com a classificação, esses resultados in-
dicam que a escola se encontrava no nível intermediário em 
língua portuguesa e no nível crítico em matemática.

Foi pontuado pela diretora que uma das dificuldades que 
a gestora encontrou ao assumir a gestão da escola, ainda no 
ano de 2013, foi a presença de muitos alunos fora de faixa de-
corrente do alto índice de reprovação que a escola apresentava. 
De acordo com dados do CENSO, em 2012 a escola apresentou 
uma taxa de 8,1 % de reprovação. A gestora afirma que ainda 
em 2013, iniciou intervenções para reduzir a distorção idade-
-série que em 2012 atingiu 45%.

Ainda no ano de 2013, a distorção idade série caiu para 
35% devido ao trabalho realizado pela gestão da escola. Obser-
vamos nos dados do CENSO que essa taxa vem sendo reduzida 
chegando a 14% em 2018. De acordo com a diretora, poucos 
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professores da escola se preocupavam em melhorar a taxa de 
aprovação da unidade escolar. A gestão observou que os indi-
cadores de rendimentos não eram analisados e, portanto, as 
intervenções pedagógicas não eram discutidas.

Com a oferta de vagas para as turmas de 1º ao 5º ano em 
2014, houve uma certa preocupação da diretora com o processo 
de alfabetização dos alunos. Para atuar como professoras das 
turmas de 1º e 2º ano, a diretora priorizou a lotação das profes-
soras que possuíam cursos na área de alfabetização. 

Uma nova coordenadora foi lotada na escola, ficando 
responsável por acompanhar os professores e alunos das tur-
mas de 1º e 2º ano. Em virtude do acompanhamento ao plano 
pedagógico dos professores, foi observado que alguns professo-
res não possuíam perfil alfabetizador. Apesar do conhecimento, 
não dominavam estratégias que proporcionassem a aprendiza-
gem dos alunos. Portanto, foi necessária uma mudança na lota-
ção de alguns professores, priorizando nessas turmas a lotação 
daqueles que apresentavam domínio do processo de alfabetiza-
ção.

Como a escola passou a ter turmas de 2º ano somente 
no ano de 2014, observamos os resultados a partir desse ano 
e identificamos que a escola atingiu a proficiência de 140,0 en-
quadrando-se no nível suficiente de alfabetização. Analisando 
melhor essa proficiência podemos identificar que do total de 63 
alunos avaliados, 30,2% foram classificados como alunos com 
alfabetização no nível desejável enquanto 15,9 % dos alunos 
encontravam-se no nível de alfabetização incompleta.
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O resultado alcançado pela escola não foi satisfatório e, 
em 2015, foi necessário iniciar o ano fazendo, novamente, mu-
danças na lotação de professores. Neste ano, a gestão da escola 
já tinha certo conhecimento do perfil de cada professor e, por-
tanto, foi possível adequar a lotação dos professores à necessi-
dade da escola.

 A gestora relatou que no princípio essas mudanças não 
foram bem aceitas pelos professores. Alguns queriam perma-
necer nas turmas que já estavam lotados por vários anos. Foi 
preciso a gestão ter uma conversa com eles sobre os índices da 
escola e resultados nas avaliações externas, a importância de 
cada professor na turma sugerida e os avanços que essas mu-
danças iriam proporcionar na aprendizagem dos alunos.

Durante a entrevista realizada com a diretora, a mesma 
relatou algumas intervenções realizadas na unidade escolar 
para garantir a aprendizagem dos alunos. Dentre elas, pode-
mos destacar:

• Análise dos indicadores de rendimentos com os pro-
fessores ao final de cada bimestre letivo para traçar 
intervenções que proporcionassem avanços na apren-
dizagem.

• Professores lotados de acordo com o perfil da turma;
• Estabelecimento de metas e intervenções pedagógicas. 
• Acompanhamento da aprendizagem dos alunos desde 

a educação infantil;
• Acompanhamento dos coordenadores ao planejamen-
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to dos professores, realizando contribuições a fim de 
garantir a aprendizagem dos alunos

Em 2018, a escola alcançou 206,0 de proficiência em lín-
gua portuguesa nas turmas de 2º ano. Dos alunos avaliados, 
91% encontravam-se no nível de alfabetização desejável. Os 
9% restantes encontravam-se entre os níveis intermediário e 
suficiente. 

Percebemos que a proficiência de 2018 foi mais baixa se 
comparada com a nota alcançada em 2017. A diretora informou 
que a escola analisou os seus resultados bem como as inter-
venções pedagógicas realizadas no ano de 2018. Pela análise 
da escola, em 2018, o reforço realizado com os alunos com di-
ficuldades de aprendizagem, não foi intensificado como o que 
foi realizado no ano de 2017. Portanto, as ações foram avaliadas 
juntamente com o grupo de professores e pactuadas novamen-
te com o intuito de garantir que a escola voltasse a apresentar 
avanços na aprendizagem dos alunos.

Vale ressaltar que, apesar da queda nos resultados, a 
proficiência da escola continuou no nível de alfabetização dese-
jável.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As avaliações externas têm servido como uma ferramen-
ta para que a escola se enxergue diante da realidade de outras 
escolas e busque elevar os seus resultados.
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Diante da ênfase que tem sido dado aos resultados das 
avaliações externas, entendemos que as atribuições do gestor 
escolar passaram a ser voltadas para a gestão de resultados 
educacionais. Os indicadores de desempenho devem ser usados 
para orientar o trabalho pedagógico. 

 O foco do gestor escolar deve ser acima de tudo o peda-
gógico, e seu principal objetivo deve ser sempre o de garantir a 
aprendizagem de todos os alunos. Para tanto, é necessário que 
o gestor tenha um olhar atento sobre a prática docente

O que percebemos em conversa com o núcleo gestor da 
escola municipal S.V. é que a gestão está focada no avanço dos 
resultados nas avaliações externas e internas. A gestora enten-
de que a educação é um processo contínuo e que para garantir 
bons resultados no SPAECE do 2° e 5º ano é preciso estar aten-
ta a aprendizagem dos alunos desde a educação infantil.
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CAPÍTULO 4

AVALIAÇÃO NA ATUALIDADE: ANÁLISE DAS 
PRÁTICAS DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA   

 Ana Caroline Gonçalves Guimarães1

Janyeire Reis de Lima Zambon2

Valéria de Lima Silva3

1 INTRODUÇÃO

A LBD, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96 
foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. É na referida lei 
que encontramos os princípios gerais da educação, cabe a nós 
segui-la para que seus princípios e fins se tornem possíveis em 
sala de aula.

A pesquisa realizada adota o caráter qualitativo e tem 
como objetivo analisar as concepções de avaliação especifica-
das no PPP da Escola Municipal X, relacionando-as com as con-
cepções de avaliação e os princípios da educação contemplados 
na Lei de Diretrizes da Educação Básica (LDB 9394/96). Para a 
presente pesquisa, foi realizada a leitura do Projeto Político Pe-
dagógico da referida escola, bem como a leitura de autores que 
1  Mestranda em Ciências da Educação pela CECAP, E-mail: pqnakrol@hotmail.com.
2  Pós-graduada em Psicomotricidade Clínica e Institucional pela Universidade Estadual do Ceará, E-mail: 
janyeirereis@gmail.com;
3  Mestranda em Ciências da Educação pela CECAP. E-mail:  valeria.pedrolm@gmail.com;
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discorrem sobre avaliação. 

2 CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO: O QUE DIZ A 
LDB E O QUE CONSIDERA A ESCOLA

A LDB, desde sua criação já foi reformulada inúmeras 
vezes, buscando uma atualização que garanta uma melhoria da 
educação assegurando o direito de todos como relata o artigo 
2º:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidarie-
dade humana, tem por finalidade o pleno desenvol-
vimento do educando, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ainda nesse documento, podemos destacar que a educa-
ção tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. A LDB detalha também princípios da educação 
que estão contemplados no Artigo 3, são eles:

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola;

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
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IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - Coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino;
VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais;
VII - Valorização do profissional da educação escolar;
VIII - Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - Garantia de padrão de qualidade;
X - Valorização da experiência extraescolar;
XI - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais.
XII - Consideração com a diversidade étnico-racial.  
XIII - Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida.  

Pela leitura da Lei 9.394/96, das Diretrizes e Bases para a 
Educação Nacional, observamos que esta lei faz menção à ava-
liação da aprendizagem citando-a em diversos artigos. A LDB 
deixa claro que o processo de avaliação é de incumbência dos 
docentes. Para tanto, é preciso enfatizar qual o papel do do-
cente em relação a essa incumbência e destacar que toda ação 
desse docente deve ser baseada nos princípios da educação de-
talhados nesta lei. 

O docente é o responsável por planejar as aulas e a ava-
liação deve considerar os conhecimentos prévios dos alunos. 
Portanto, devemos considerar que o professor deve se preo-
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cupar com a avaliação da aprendizagem ao estabelecer o seu 
plano de aula.

Baseando-se na leitura da LDB podemos destacar que a 
avaliação deve ser contínua e cumulativa, prevalecendo os as-
pectos qualitativos sobre os quantitativos. Devem ser utiliza-
dos diversos instrumentos para a verificação da aprendizagem, 
como provas orais e escritas, atividades teóricas e práticas, se-
minários, atividade online e projetos. Todos esses pontos de-
vem ser priorizados pelos docentes ao realizar o planejamento 
das aulas.

Segundo Ferreira ([2020?]) , avaliação da aprendizagem 
não pode ser separada de uma necessária avaliação institucio-
nal, mesmo que elas sejam de natureza diferente: enquanto esta 
diz respeito à instituição, aquela se refere mais especificamente 
ao rendimento escolar do aluno. São distintas, mas insepará-
veis. Sendo assim, é necessário que cada unidade escolar co-
nheça as especificidades que permeiam o processo de avaliação 
da aprendizagem de seus alunos e, através desse diagnóstico 
venham a elencar as suas próprias concepções de aprendiza-
gens, considerando o que está estabelecido na legislação edu-
cacional.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação considera que 
os estudantes aprendem em diferentes ritmos e processos de 
aprendizagem, portanto devem ser considerados os avanços de 
cada aluno, individualmente.

Dentro da escola temos um documento que norteia o 
trabalho pedagógico que deve ser desenvolvido pelos profissio-
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nais, bem como orienta toda e qualquer ação a ser realizada 
pela comunidade escolar, que é o Projeto Político Pedagógico. 

No PPP, é expresso o conjunto de concepções peda-
gógicas, filosóficas, sociológicas e epistemológicas 
que a escola adota como explicitação da sua função 
social e a clara definição de procedimentos didáti-
cos- metodológicos e avaliativos que serão desenvol-
vidos por todos os envolvidos com a atividade peda-
gógica. (CASEMIRO, 2018, p. 75)

No Projeto Político Pedagógico deve estar refletida a pro-
posta educacional de cada instituição de ensino, considerando 
os aspectos elencados no diagnóstico realizado em sua fase de 
elaboração.

A LDB no artigo 12, prevê que os estabelecimentos de 
ensino respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de 
ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua propos-
ta pedagógica. (BRASIL,1996).

O PPP não pode ser constituído como uma obrigação le-
gal, a escola através de uma orientação eficaz do grupo gestor 
deve organizar coletivamente o seu trabalho e realizar a sua 
construção procurando cada vez mais ter autonomia em suas 
decisões. Consequentemente o projeto deve seguir as necessi-
dades reais de cada instituição, com isso, cada escola deverá 
elabora-lo coletivamente, pois se não o for, acabará dentro de 
uma gaveta e não servirá para sua real finalidade.   
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Conforme citado no PPP da escola pesquisada, partimos 
do pressuposto de que uma escola que visa realizar ações inten-
cionais precisa levar em conta os problemas decorrentes das 
relações que se estabelecem em seu contexto.

Através da leitura do PPP da escola X, identificamos que 
a escola entende a avaliação como um processo contínuo, onde 
as sequências de aprendizagem são acompanhadas de forma 
eficaz, possibilitando ao aluno constatar a sua evolução e con-
trolar a sua aprendizagem. Nessa escola a avaliação é aferida 
em três diferentes etapas: diagnóstica, contínua e somativa e 
deverá abranger elementos que interferem na formação inte-
gral do aluno, envolvendo aspectos além das competências e ha-
bilidades requerentes à produção do conhecimento, tais como 
questões que favoreçam o desenvolvimento do posicionamento 
crítico do aluno, questões envolvendo cidadania e ética.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por muito tempo utilizou-se a avaliação como uma forma 
de punir os alunos que eram tidos como maus alunos. Hoje em 
dia, as discussões sobre avaliação têm sido voltadas para que o 
processo avaliativo sirva de instrumento para que o professor 
analise os conteúdos aplicados, o plano de trabalho aplicado e 
aprendizagem dos alunos. 

A pesquisa nos trouxe algumas reflexões acerca do tema 
citado, fazendo um paralelo com a legislação, fundamentação 
teórica e práticas educativas. Isso nos permitiu refletir sobre 
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o processo avaliativo realizado por nós quando atuamos como 
docentes. O que nos levou à reflexão de que mesmo realizando 
posturas mais democráticas preocupando-se com a participa-
ção e envolvimento de todos os alunos, ainda adotamos práticas 
avaliativas que apenas medem e classificam o conhecimento.

A pesquisa nos fez refletir que a referida escola tem se 
preocupado em seguir as concepções de avaliação contempla-
das na LDB bem como em fazer uma educação seguindo os 
princípios da educação.

Com a realização dessa pesquisa podemos concluir que 
as práticas avaliativas devem assumir um caráter diagnóstico 
processual e contínuo.
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CAPÍTULO 5

ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO: PERSPECTIVA DIALÓGICA 

Andrea Peres Fragoso1

Sâmia Fernandes Cruz2

Samara Bezerra Xavier3

Neste texto, pretende-se tecer reflexões acerca do papel 
do Atendimento Educacional Especializado articulado aos 
princípios da aprendizagem dialógica a fim de contribuir 
com a aprendizagem dos alunos mediada pelo profissional 
da psicopedagogia. Serão apresentadas algumas provocações 
acerca da efetivação desse espaço no ambiente escolar, bem 
como dos princípios norteadores que embasam as ações desse 
equipamento.

A exposição dar-se-á tomando-se como base as 
experiências das escolas da Rede de Ensino Municipal de 
Fortaleza. Levando em consideração o cotidiano vivenciado, 
expressaremos nossas impressões e as considerações 
necessárias que venham a contribuir com o desenvolvimento 

1  Graduada em letras e pedagogia; Especialista em formação de formadores em EJA pela Universidade de 
Brasília; Especialista em psicopedagogia pela Universidade Vale do Acaraú. E-mail: apfragoso11@gmail.com.
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psicopedagogia pela Universidade Federal do Ceará - UFC. E-mail: samiafcruz@gmail.com.
3  Graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Ceará - UFC; especialista em Mídias na Educação 
pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: samarabx@yahoo.com.br.
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desse ambiente de aprendizagem nas escolas.
Muito se discute sobre a atuação do professor, sua 

habilidade em conduzir a turma, da capacidade de dialogar e 
dos métodos de ensino utilizados para tornar as aulas mais 
dinâmicas e objetivas, isto é, que seus alunos aprendam o que 
precisam aprender no ensino regular. O papel do professor 
enquanto interlocutor da aquisição do conhecimento está 
diretamente relacionado, apesar de não somente, com a sua 
destreza em sala de aula a fim de promover uma aprendizagem 
que reverbere o interesse dos alunos, ou seja, que dê sentido à 
vida. (GADOTTI, 1999).

O ser humano começa a aprender desde o nascimento, 
apropria-se de diversas habilidades: andar, comer, falar, vestir, 
praticar esportes, possui ideal de vida, entre outras coisas. O 
aprendizado cotidiano permite ao homem a sobrevivência, 
a socialização, a construção de uma coexistência com outros 
da mesma espécie, com a natureza e com outras espécies, 
por isso é dialético. Aprender é um processo tão importante 
– para o sucesso da sobrevivência do homem – que foram 
institucionalizados para tornarem a aprendizagem mais 
significativa. (VIGOTSKY, 1996).

Ao analisar o ato de aprender, verifica-se que, além da 
maturação, o desenvolvimento da aprendizagem vai para além 
de conhecimentos prévios, ou seja, da experiência individual, 
por si e em si mesmo. Este processo de aquisição de saberes, 
habilidades, valores e atitudes, são possibilitados através do 
estudo do ensino, e das experiências vivenciadas na cotidianidade. 
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A aprendizagem tem um propósito muito peculiar: o de fazer 
o aprendiz acumular determinados conhecimentos e valores. 
Em nossa sociedade, este processo cujo principal espaço de 
desenvolvimento é a escola, tem ou pelo menos deveria ter 
características diferentes das experiências educativas que 
ocorrem em outros espaços e períodos da vida. Na perspectiva 
dialógica a aprendizagem dá-se em:

[...] interações, não são dados pelos sistemas e nem 
saem do nosso interior, mas tanto os sistemas como 
nosso interior foram gerados por interações. As 
pessoas continuamente criam e recriam significados 
acerca da realidade, que são resultados de acordos 
intersubjetivos alcançados por meio de processos 
comunicativos.            (AUBERT. et al., 2016, p. 66)

Na aprendizagem dialógica, a situação comunicativa 
ideal é aquela em que as pessoas se debruçam, a partir de 
diferentes aproximações, em torno de objetos da realidade, para 
compreendê-la melhor e promover ações coletivas.  No diálogo 
freireano, as pessoas se encontram para “dizer o mundo” e 
transformá-lo. Ao relacionar democracia, conhecimento e 
diálogo, Paulo Freire afirma que:

Os regimes autoritários são inimigos da curiosidade. 
Punem os cidadãos por ela. O poder autoritário 
é bisbilhoteiro e não curioso, indagador. Já a 



70 | Gestão escolar e monitoramento na avaliação do ensino-aprendizagem  

Editora Via  Dourada

dialogicidade é cheia de curiosidade, de inquietação. 
De respeito mútuo entre os sujeitos que dialogam. 
A dialogicidade supõe maturidade, aventura do 
espírito, segurança ao perguntar, seriedade na 
resposta. No clima da dialogicidade, o sujeito que 
pergunta sabe a razão por que o faz. Não pergunta 
por puro perguntar ou para dar a impressão, a quem 
ouve, de que está vivo (FREIRE, 1997, p. 80). 

Assim, na concepção de educação de Paulo Freire (1997), 
o diálogo não é apenas um método ou uma teoria pedagógica, 
mas uma práxis que vincula ação humana à comunicação. 
Para esse educador, homens e mulheres são sujeitos sociais 
quando estabelecem relações entre si, com o mundo e com o 
contexto de realidade que os condiciona geográfica, histórica e 
culturalmente. 

Na escola, há um conteúdo específico e um tempo 
determinado para que os conceitos sejam desenvolvidos. Deve-
se cumprir um período mínimo de dias letivos, carga horária 
obrigatória e fora destas condições, segundo a legislação 
vigente4, quer dizer que o processo não foi bem-sucedido. Na 
sala de aula – regularmente – há dois atores que participam 
deste processo, os alunos e os professores. Ambos precisam 
estar em grande sintonia, precisam conjugar todos os esforços 
para que os conteúdos ensinados sejam apreendidos. Ressalte-
se aqui a função preponderante do professor para o sucesso 

4  Referência a Lei 9394/96.
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desta atividade. No entanto, admitindo que todos esses atores 
que fazem parte da comunidade escolar, podem, por sua 
vez contribuir objetivamente para a construção do processo 
educativo; evidencia-se o papel da sala de atendimento 
educacional especializado e do profissional da psicopedagogia 
nesse contexto, cujas atividades têm amparo legal. No Brasil a 
Associação Brasileira de Psicopedagogia é o órgão representativo 
dos psicopedagogos e desde 2002 foi inserida na Classificação 
Brasileira de ocupações (CBO) sob o número 2394-25.

Na escola, o senso comum nos indica que o grande 
responsável pelo sucesso da aprendizagem é somente o 
professor e, possivelmente, esse tem sido um dos grandes 
equívocos na busca de resultados exitosos na educação. Nessa 
perspectiva, surge a necessidade de apreender novos conceitos 
e paradigmas que possibilitem tornar a prática da sala de aula 
exitosa, igualitária e conexa como o mundo em que vivemos.

 Segundo AUBERT (2016), descentralizar o ensino da 
figura do professor, pode levar estudantes a apreenderem 
conhecimento com maior objetividade. O diálogo igualitário 
tem como um de seus expoentes Paulo Freire (2003), considera 
as contribuições de todas as pessoas que dele participam; é um 
processo democrático e interativo mediado pela linguagem – 
onde se atribuiu validez a todos os argumentos – a partir de 
diferentes pontos de vista, aqui todos têm vez e voz. 

Vygotsky (2002) também traz contribuições nesse 
sentido, para ele, a educação não deve simplesmente interpretar 
a realidade. Ela precisa ter a incumbência de promover diálogo 
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em que os indivíduos possam se modificar e transformar 
o coletivo mediado pela forma que se expressa com o seu 
semelhante. 

A educação em sentido pleno inclui o igual direito de 
toda pessoa ser diferente. Isto significa que todas as pessoas 
têm direito a uma educação igualitária, independentemente 
de gênero, classe social, idade, cultura, formação acadêmica. 
A igualdade de diferenças é a igualdade real, na qual todas 
as pessoas têm o mesmo direito de ser e de viver de forma 
diferente e, ao mesmo tempo, serem tratadas com respeito e 
dignidade. Uma vez que, segundo Freire (1997, p. 93) “[...] não 
será possível conceber as diferenças de maneira tolerante e 
igualitária enquanto estas estiverem associadas à ideia de que 
uma cultura é superior a outra”.

Os princípios da aprendizagem dialógica coadunam 
com o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo. E o 
psicopedagogo, através da sala do atendimento educacional 
especializado, poderá ser objetivamente mediador desse 
processo junto ao professor. A educação é um processo contínuo 
de construção de significados, por meio do qual informações 
e experiências são transformadas em conhecimentos.  A 
aprendizagem é o foco do trabalho do professor e sua efetividade 
depende da sua competência em promovê-la adequadamente e 
em parceria com outros agentes escolares. Portanto é de sua 
responsabilidade, embora não seja somente seu o sucesso no 
processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. O professor 
em parceria com o profissional do atendimento educacional 
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especializado pode aparecer na vida do seu aprendiz como um 
intermediário responsável em descerrar possíveis aldravas que 
podem atrapalhar esse desenvolvimento.

As salas de AEE possuem a capacidade de atuar na 
transformação do contexto educativo realizada no seio da 
instituição escolar, em conjunto com familiares e estudantes. 
Podem ter como princípio a democratização e o diálogo 
objetivando uma educação de qualidade para todos, buscando 
o consenso nas decisões, baseando-se na participação de toda 
a comunidade em todos os espaços e em todas as atividades 
que acontecem na escola. Primam pela permanente busca do 
êxito, ampliando o tempo de aprendizagem e criando novos 
espaços para estudo fora do horário letivo; abrem espaço para 
formação dos familiares, conforme a comunidade necessita. As 
mudanças que acontecem na escola chegam às casas do aluno 
e transformam o entorno.

Entende-se que a concepção da aprendizagem dialógica, 
que pode servir de base para contribuir com atendimento 
educacional especializado, não deve ser indicada como 
mais afazeres pedagógicos que venham a contribuir com o 
desempenho dos alunos. A aprendizagem dialógica segundo 
Flecha, [...] ocorre em interações que aumentam o aprendizado 
instrumental, favorecem a criação do sentido pessoal e social, 
são orientadas por princípios sólidários em que a igualdade e a 
diferença são valores compatíveis e mutuamente enriquecedores. 
(FLECHA, 2008, p. 167, tradução nossa).

Ela expressa uma proposta de transformação das atuações 
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pedagógicas que corroboram com a aquisição do conhecimento 
e a consolidação do processo de aprendizagem na comunidade 
escolar onde todos os atores envolvidos são potencialmente 
protagonistas de suas ações.

Para Vygotsky (2002), a aprendizagem é um processo 
de mudança de comportamento, que ocorre através de 
experiências construídas a partir de elementos emocionais, 
neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado 
da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente, é, 
portanto, componente do processo da evolução cultural.

Diante do contexto em que a busca da superação das 
dificuldades de aprendizagem dos alunos transmutadas para 
a aprendizagem exitosa deve ser o cerne de nossas discussões. 
Uma vez colocando em prática o efetivo desempenho do 
atendimento educacional especializado na escola, faz-se 
importante o acompanhamento das atividades desenvolvidas 
por professores em parceria com os psicopedagogos para não 
se distanciarem dos princípios dialógicos que a norteiam. 

Sabemos ainda que no ambiente escolar o professor 
possui uma rotina extenuante, que vai desde os preenchimentos 
de diários até o acompanhamento dos projetos escolares. 
Todavia, acreditamos que o fomento à formação continuada 
para aprofundamento das questões que orientam essa filosofia 
é fundamental para o desenvolvimento da ação.

Os princípios da aprendizagem dialógica, a serem 
desenvolvidos nos espaços de atendimento educacional 
especializado, mediados pelo psicopedagogo, podem abrir 
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caminho – perspectivando uma aprendizagem coletiva – para 
um novo olhar do professor e demais profissionais da escola 
para a criança como um ser humano inacabado, em evolução, 
com experiências de vida peculiares e dotado de potencial 
para seu próprio desenvolvimento. Uma vez compreendidos, 
os princípios norteadores da aprendizagem dialógica, que 
é baseada na superação das dificuldades de aprendizagem, 
levando em consideração a construção coletiva e horizontal do 
conhecimento, pensemos a parte operacional do fazer docente; 
isto é, no seu dia-a-dia, no refazimento de sua postura e nos 
mecanismos que se utiliza para perceber as crianças que estão 
à sua volta.

Diante desses contrapontos, ao que parece há um consenso 
entre os educadores e educandos: as salas de atendimento 
educacional especializado pressupõem um conjunto de 
possibilidades que podem garantir a eficácia de todos os recursos 
à disposição de uma organização escolar. Nesse processo de 
mediação da aprendizagem, o professor/psicopedagogo não 
devem ser apenas meros transmissores de conteúdos; devem, 
sim, baseados nos princípios da aprendizagem dialógica, 
conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Convenhamos, 
estamos diante de um quadro complexo, em que o professor, 
embora não seja o único responsável pela aprendizagem dos 
alunos, que deve ter como parceiros os familiares, gestores 
escolares, gestores de sistemas de ensino, governantes e, claro, 
os próprios estudantes. 
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CAPÍTULO 6

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLI-
CAS EDUCACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DE JO-

VENS E ADULTOS 

Thávilla Roany de Queiroz Freitas Lima1

Francisca Lenilda Pereira2

Manuela Barbosa de Castro3 

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema Políticas Públicas 
Educacionais para a Educação de Jovens e Adultos, procurando 
citar e entender as principais políticas e ações já criadas para 
solucionar um problema tão grave existente desde os primór-
dios até os dias atuais, que são jovens e adultos ainda não te-
rem sido alfabetizados na idade certa.

O papel das políticas públicas voltadas para a EJA vai 
além de simplesmente alfabetizar as pessoas que necessitam 
deste estudo, desenvolve a capacidade em cada um de poder 
construir a sua própria história e desta forma ter um papel 
atuante na sociedade de forma que progrida educacionalmente 
e de forma libertadora, como Paulo Freire nos mostra que o 
1 E-mail: tahroany@gmail.com
2 E-mail: lenildastar@gmail.com
3 E-mail: manu.barbosace@hotmail.com 
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ensino deve ser libertador. 
Assim esse artigo busca mostrar que na sociedade atual 

ainda existem jovens e adultos que se encontram no analfa-
betismo, mas que desde décadas passadas são implementadas 
ações e políticas públicas que visam erradicar essa situação, 
embora ainda não tenhamos conseguido êxito total, estamos 
no caminho para cada vez melhorar o ensino educacional no 
Brasil e no mundo como um todo.

 A importância de se estudar sobre as políticas públicas 
que regem a busca pela erradicação do analfabetismo faz com 
que cada educador tenha consciência de que na sua prática 
pode quebrar paradigmas que regiam a sociedade e construir 
uma igualdade no âmbito educacional, para muitos isso pode 
ser uma utopia, mas para nós educadores deve ser uma busca 
contínua. 

O objetivo neste artigo é discutir sobre a trajetória e as 
conquistas na Educação de Jovens e Adultos, no mundo como 
um todo e principalmente no Brasil., pois como nos fala Fer-
reira (2007 p.3) “À medida que se buscava o progresso social e 
econômico do país, tornava-se necessário pensar numa política 
de educação de base.”. Então vemos aqui o motivo pelo qual 
se preocupou-se em alfabetizar aos jovens e adultos, em uma 
busca para melhorar as condições econômicas e sociais do país 
e do mundo.

2 EJA NO ÂMBITO BRASILEIRO 
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Começou-se no decorrer do século XX a discutir as polí-
ticas voltadas para a EJA no Brasil e isso esteve ligado à questão 
da alfabetização nesse período, como diz os autores Di Pierro, 
Vóvio e Andrade (2008) que revelam uma constituição realiza-
da tardiamente no âmbito do sistema público de ensino.

Mas anterior a esse ato, temos a presença dos jesuítas 
em nosso país, eles por sua vez, buscaram alfabetizar, visto isso 
temos os mesmos autores Haddad e Di Pierro (2000) que re-
latam as ações educativas feitas para adolescentes e adultos no 
Brasil realizadas pelos jesuítas. Assim mostram que o ato de 
alfabetizar esse grupo não é novo, vem desde a colonização. 
Mas ao decorrer das décadas mudou-se os objetivos pelos quais 
queriam alfabetizar, os jesuítas tinham como interesse a colo-
nização e a catequese dessas pessoas. 

Entretanto com a expulsão dos jesuítas em 1759 a desor-
ganização da educação no nosso país pode ser observada. So-
mente será pauta com a criação da Constituição de 1824 onde 
é garantido o direito a instrução primária e gratuita para todos 
os cidadãos. Mas esse direito não foi concretizado, o sistema 
educacional continuou sem atender a demanda que necessitava 
do ensino de base e na idade certa, deste modo o analfabetismo 
continuou a crescer em nosso país de forma demasiada. (LEI-
TE, 201-?).

Deste modo, só foram surgir algumas reformas educa-
cionais que se preocupavam com o estado precário do ensino 
básico no período da Primeira República (1889-1930). De acor-
do com dados do senso de 1920, realizado depois que a Repu-
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blica estava estabelecida no país, indicava que 72% da popu-
lação acima de cinco anos continuam analfabeta. Esses dados 
foram retirados da pesquisa realizada pelos estudiosos Haddad 
e Di Pierro (2000).  Assim: 

Foi somente ao final da década de 1940 que a educa-
ção de adultos veio a se firmar como um problema 
de política nacional (...). O Plano Nacional de Edu-
cação de responsabilidade da União, previsto pela 
Constituição de 1934, deveria incluir entre suas nor-
mas o ensino primário integral gratuito e de frequ-
ência obrigatória. Esse ensino deveria ser extensivo 
aos adultos. Pela primeira vez a educação de jovens 
e adultos era reconhecida e recebia um tratamento 
particular. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.110). 

No contexto da década de 1940, a pessoa que soubesse 
escrever seu nome era declarada como alfabetizado. A partir 
da década de 1950, mudou-se a concepção de alfabetizado, e 
passou-se a considerar alfabetizado a pessoa que tinha a capa-
cidade de por exemplo escrever um bilhete simples. UNESCO 
(2008).

Foi nesse período que se criou a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na 
qual a preocupação maior era organizar o contexto educacional 
e também social no mundo inteiro. Haddad e Di Pierro (2000). 
Assim o debate sobre a EJA passou-a ganhar destaque no Bra-
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sil, citamos aqui algumas criações que alavancaram o ensino de 
jovens e adultos, mas já ressaltamos que não foram o suficiente 
para a erradicação dessa situação em nosso país. Foi criado o 
Serviço de Educação de Adultos (SEA) mediante a Campanha 
de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Essa Campa-
nha foi promovida pelo Ministério da Educação e Saúde e foi a 
primeira iniciativa governamental para a educação de jovens e 
adultos no Brasil, o objetivo era que todos os brasileiros iletra-
dos pudessem ter acesso à educação básica. (BEISIEGEL, 2004).

A Campanha Nacional de Educação Rural de 1952 e a 
Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo em 1958, 
foram também criadas em busca de melhorar as condições da 
EJA, mas não houve resultados efetivos, como aponta Di Pierro, 
Andrade e Vóvio (2008, p.21) “Inúmeras críticas foram dirigi-
das às campanhas, devido ao caráter superficial do aprendizado 
que se efetivava num curto período de tempo e a inadequação 
dos programas[...]”. 

Mesmo com poucos resultados, podemos analisar que 
pequenos avanços, já é progresso e as oportunidades de alfabe-
tização para jovens e adultos estavam acontecendo, por isso a 
necessidade de políticas públicas melhores elaboradas para que 
se tenha resultados cada vez maiores e melhores. Os autores 
HADDAD; DI PIERRO, (2000) apontam que no ano de 1960 
houve uma redução nos índices brasileiros de analfabetismo 
entre jovens e adultos, porém em comparação com outros paí-
ses de primeiro mundo e até mesmo países vizinhos, latinos –
americanos, nosso país ainda tinha, e tem, uma grande jornada 
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pela frente.
Neste cenário, trazendo aqui o que nos diz a pesquisa-

dora LEITE (201-?), o início da década de 1960 até os anos de 
1964, ocorreram um “período de luzes para a EJA”, Leite (201-?, 
p.132) e de acordo com Pierro (2005, p. 1117), porque “os mo-
vimentos de educação e de cultura populares ligados a orga-
nizações sociais, à Igreja Católica e ao governo desenvolveram 
experiências de alfabetização de adultos”.

Ressaltamos também que na década de 1960 Paulo Frei-
re realizou um modelo emancipatório de alfabetização para jo-
vens e adultos, sabemos que hoje Freire é patrono da Educação 
no Brasil. Esse modelo continua sendo continuado pela corren-
te da educação popular. Resumidamente, o modelo de Freire 
busca a formação do ser humano, de acordo com o seu âmbito 
social, utilizando-se do que ele conhece para alfabetizá-lo, são 
orientados a realizar práticas e atividades dentro do contexto 
social e que os permitam aprender de forma a utilizar palavras 
geradoras que estejam presentes nas suas experiências de vida. 
(UNESCO, 2008).

Desta maneira, verificou-se um período de fervor políti-
co no Brasil e na esfera da educação experimentaram-se novas 
práticas de alfabetização.

Contudo, no ano de 1964, ocorreu que as diretrizes que 
se encaminhavam em direção a um Plano Nacional de Alfabeti-
zação foram interrompidas, pois deu-se início ao regime militar 
e, assim, aconteceram repressões e mudanças que se abateram 
sobre os movimentos de educação populares e estes sofreram 
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coibições, dando fim ao Programa Nacional de Alfabetização de 
Adultos, que era baseado nas orientações de Paulo Freire. (HA-
DDAD; DI PIERRO, 2000). 

No período militar foi organizado pelo Governo Federal 
um movimento que tratava a respeito da escolarização de jo-
vens e adultos analfabetos em várias localidades do Brasil, que 
era chamado de Movimento Brasileiro de Alfabetização (MO-
BRAL). Este programa contribuía com a nova ordem política 
estabelecida no país, isto é, atuando na manutenção da coe-
são social do regime militar, mas ao mesmo tempo procurava 
ampliar os debates a respeito dos avanços da escolarização de 
jovens e adultos. Leite (201-?). Segundo a UBESCO (2008) O 
MOBRAL espalhou-se por todo o país, atendendo a população, 
mas também não conseguiu cumprir com seu objetivo de erra-
dicar o analfabetismo durante aquela década entre os jovens e 
adultos. 

O Programa de Educação Integrada – PEI, foi derivado do 
MOBRAL, esse programa visava dar continuidade aos estudos 
para aquelas pessoas que tinham sido alfabetizadas, por mais 
simples que tenha sido esse processo, elas poderiam dar con-
tinuidade aos estudos. Esse ensino se chamou Supletivo e até 
mesmo os professores não tinham formação adequada, UNES-
CO (2008). Assim vemos duas realidades, a democratização da 
educação, dando acesso a continuidade aos estudos para aque-
les que anteriormente não tinham como almejar esse sonho, 
porém com um ensino de baixa qualidade. 

Ainda no período do regime militar foi firmada uma alte-
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ração na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal 4.024/61. Sendo assim, a LDBEN 5.692 de 11 de agosto de 
1971, tornou obrigatório o ensino para todos aqueles que não 
haviam se alfabetizado na idade própria. 

Entretanto, apesar do ensino supletivo ter sido implanta-
do em todo o Brasil, não abrangeu todos os brasileiros que ne-
cessitavam do supletivo, por conta de diversas dificuldades, no 
âmbito político, financeiro e também pedagógico, que limita-
vam a extensão e a qualidade da EJA. Haddad e Pierro (2000). 

Já em 1985 quando ocorreu à extinção do MOBRAL hou-
ve uma maior popularização da Educação de Jovens e Adultos, 
devido ao avanço dos debates sociais e uma maior abertura po-
lítica no país. 

Agora se vivia a Nova República no Brasil, que iniciava 
em 1985, então foi criada a Fundação Nacional para Educa-
ção de Jovens e Adultos (EDUCAR), para substituir o extinto 
MOBRAL, tal fundação tinha como objetivo: 

[...] assumir a responsabilidade de articular, em 
conjunto, o subsistema de ensino supletivo, a polí-
tica nacional de educação de jovens e adultos, ca-
bendo-lhe fomentar o atendimento nas séries ini-
ciais do ensino de 1º grau, promover a formação e o 
aperfeiçoamento dos educadores, produzir material 
didático, supervisionar e avaliar as atividades. (HA-
DDAD; DI PIERRO, 2000, p.120). 
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No decorrer dos anos de 1990, ocorreram novamente 
mudanças acerca das políticas públicas e das ações para alfa-
betizar na idade certa. O presidente nessa época era Fernando 
Collor de Mello e uma grande mudança que houve foi a respon-
sabilidade pública dos programas de alfabetização de jovens e 
adultos ter passado da União para os municípios, por isso ocor-
reu a extinção da Fundação EDUCAR, começando uma nova 
configuração no modelo de educação em nosso país.

Foi na década de 1990 que as Nações Unidas organiza-
ram e realizaram diversas conferencias sobre os temas sócias. 
UNESCO (2008).  O tema de superação do analfabetismo ga-
nhou grande destaque na Conferência Mundial de Educação 
Para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Fo-
ram feitas discussões no âmbito internacional e nacional, no 
ano de 1990 foi declarado pela ONU o Ano Internacional de 
Alfabetização. 

Ficou preocupante a situação da Educação Básica no 
mundo inteiro, se tornando um caso de urgência Educação 
para Todos, considerando alguns índices, como: 

• Mais de 100 milhões de crianças – 60 milhões 
delas, meninas – sem acesso à escola primária. 

• Mais de 960 milhões de adultos – dois terços de-
les, mulheres – analfabetos, e um número sem 
estimativa, mas, sem dúvida, crescente de anal-
fabetos funcionais (pessoas que dizem saber ler 
e escrever, mas cujo manejo da língua escrita é 
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insuficiente para utilizá-la com sentido na vida 
diária). 

• Mais de um terço dos adultos do mundo à mar-
gem das informações e dos conhecimentos ele-
mentares necessários para melhorar sua vida e a 
de seus familiares. 

• Mais de 100 milhões de crianças e incontáveis 
adultos não conseguem completar a escola pri-
mária, e um número indeterminado – mas com 
certeza alto – consegue concluí-la, mesmo sem 
ter adquirido os conhecimentos básico que a es-
cola deve garantir. (TORRES, 2001, p.20). 

É de extrema necessidade analisar esses dados expostos 
pela autora e entender como a Educação, aqui principalmente, 
de jovens e adultos precisa de políticas públicas e ações que 
possam alcançar cada uma dessas pessoas e mudar a realidade 
delas, não somente alfabetizando, mas dando oportunidades 
funcionais na sociedade. A autora ressalta em seu estudo que 
embora tenha crescido o número da matricula escolar na EJA, 
ainda está de pé a busca pela erradicação do analfabetismo en-
tre esses protagonistas, que necessitam sair da margem da so-
ciedade brasileira.

No âmbito nacional e internacional muito se discutiu so-
bre a Educação e com a publicação da LDBEN 9.394/96 trouxe 
um recorte sobre a EJA, que vale ser pautado neste trabalho:
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A educação de jovens e adultos será destinada àque-
les que não tiveram acesso ou continuidade de estu-
dos no ensino fundamental e médio na idade pró-
pria. 
§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão 
gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, median-
te cursos e exames. (BRASIL, 1996, Art. 37º.). 

Deste modo, para que os valores éticos, morais e sociais 
não se tornem irrelevantes no atual cenário político, se faz ne-
cessário que Educação de Jovens e Adultos passe por uma re-
avaliação da sua identidade, e assim serem criados novos ob-
jetivos de formação política para a cidadania democrática. Di 
Pierro; Joia e RIibeiro (2001).

Sabendo que as políticas aplicas nos anos 90 também 
não conseguiram alcançar os objetivos educacionais previstos 
na Constituição, foi necessário postergar para o ano de 2015 
os seis objetivos principais do Fórum Mundial de Educação re-
alizado em Dacar, no Senegal. Nesses objetivos já vemos uma 
maior maturação das questões sociais vinculadas com a educa-
ção, como por exemplo tinha-se “entre os quais a redução, à me-
tade, dos índices de analfabetismo, com igualdade de oportuni-
dades para as mulheres e acesso eqüitativo de todos os adultos 
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à educação básica e continuada.” (UNESCO,2008 p. 30).  
O que se pode notar é que procurando considerar a edu-

cação como uma forma de proporcionar igualdade pode-se ter 
resultados profundos e abrangentes no desenvolvimento de 
uma sociedade, contribuindo para o crescimento econômico do 
país, bem-estar social, e também impactos decisivos na vida de 
cada um.

Apesar dos compromissos assumidos, principalmente 
desde a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, e de 
ter ocorrido, ao longo dos anos 1990, uma série de encontros 
nacionais e internacionais, estimulados ou convocados pela 
UNESCO e pela Organização das Nações Unidas (ONU) em que 
o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em nome do gover-
no brasileiro, firmou acordos e compromissos para a amplia-
ção da oferta do ensino fundamental para toda a população, 
na prática têm-se verificado o descumprimento desses acordos. 
Sendo assim deveria ter sido realizado esforços para satisfazer 
as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e 
adultos, como foi acordado pelos países e organismos de coo-
peração internacional que participaram da Conferência Mun-
dial sobre Educação para Todos. 

Diante disso, o direito do acesso à Educação é o ponto de 
partida na formação de uma pessoa e, consequentemente, no 
desenvolvimento e prosperidade de uma nação. Não obstante 
os avanços alcançados pelo Brasil nas duas últimas décadas, 
ainda há importantes desafios a superarmos no que tange esse 
direito. 
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Há outro desafio em jogo: o de como motivar os jovens e 
adultos que nem estudam e nem trabalham, para trazê-los de 
volta à escola e, posteriormente, incluí-los no mundo do tra-
balho, para o seu próprio crescimento e também para o cresci-
mento do país e sustentabilidade, vendo isso, nossas políticas 
públicas e ações educacionais não poderão abrir mão de ne-
nhum jovem e adulto.

Observa-se que ao longo dos anos vários esforços são 
realizados no combate ao analfabetismo e nesse sentido em 
1997, foi realizada, em Hamburgo, na Alemanha a V Conferên-
cia Internacional sobre Educação de Adultos (V CONFINTEA), 
do qual algumas atribuições foram incorporadas em um docu-
mento intitulado Agenda para o Futuro que tratam do direito à 
“educação ao longo da vida”. (UNESCO, 2008 p 67). 

A V CONFINTEA veio ratificar o texto contido na Decla-
ração Mundial sobre Educação para Todos (1990), e utiliza uma 
concepção ampliada de formação de pessoas adultas que com-
preende uma variada gama de processos formais e informais 
de aprendizagem e educação continuada passível de ser adqui-
rida ao longo da vida. Desse modo, a EJA passa a se constituir 
em um dos principais meios para o enfrentamento dos proble-
mas do analfabetismo e do grande contingente de pessoas sem 
escolarização, pois a formação de pessoas jovens e adultas em 
competências essenciais à vida cotidiana, ao trabalho e à par-
ticipação cidadã, contribui para a melhoria das condições de 
vida:
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[...] a alfabetização, concebida como conhecimento 
básico, necessário a todos num mundo em trans-
formação em sentido amplo, é um direito humano 
fundamental. Em toda a sociedade, a alfabetização é 
uma habilidade primordial em si mesma e um dos 
pilares para o desenvolvimento de outras habilida-
des. [...] A Alfabetização tem também o papel de 
promover a participação em atividades sociais, eco-
nômicas, políticas e culturais, além de ser requisito 
básico para a educação continuada durante a vida. 
(UNESCO, 1997).

Contudo, mesmo com muitas conquistas relacionadas ao 
aumento do atendimento aos jovens e adultos assim também 
como a melhoria nos índices de analfabetismo, a elaboração da 
Proposta Pedagógica das Escolas que oferecem EJA e das Dire-
trizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos, indicando 
como deve ser a prática educativa, o processo ensino/aprendi-
zagem e o sistema de avaliação, ainda não sanaram as dificul-
dades enfrentadas no interior das escolas abrangendo proble-
mas de aprendizagem, evasão escolar, financeiro e de ordem 
administrativa envolvendo o desenvolvimento das políticas. 

O que não se pode esquecer é que essas conquistas atra-
vés das políticas públicas educacionais fizeram um momento 
histórico que se observa a possibilidade de concretização do 
que reza a Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação de 1996 sobre a EJA.
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Ultimamente, programas de EJA utilizam-se de metodo-
logias diferenciadas e vislumbrando o acesso ao ensino funda-
mental, ao ensino médio e ao técnico. 

Sendo eles o Programa Nacional de Educação na Re-
forma Agrária (Pronera), o Programa Brasil Jovem, 
o Programa Sentinela, o Programa para a Juventu-
de, o Plano Presidente Amigo da Criança e do Ado-
lescente, o Programa de Proteção Social à Infância, 
Adolescência e Juventude (Agente Jovem), o Progra-
ma Escola de Fábrica, a criação e consolidação da 
Secretaria Nacional de Juventude, o Programa Na-
cional de Inclusão de Jovens (ProJovem), o Progra-
ma Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, a 
instalação e consolidação do Conselho Nacional de 
Juventude (Conjuve), o Programa Nacional de Inte-
gração da Educação Profissional à Educação Bási-
ca na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja), a Política Nacional de Juventude, o Progra-
ma Nacional do Livro Didático para a Educação de 
Jovens e Adultos (PNLDEJA), o Programa Brasil Al-
fabetizado (PBA), o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) entre outras 
ações.  (LEITE (201-?) Apoud BRASIL, 2003 p.63; 
BRASIL, 2005 p.156-157; BRASIL, 2007 p.127-161; 
BRASIL, 2009 p.112; BRASIL, 2012 p. 159 – 176. 

A pesquisadora Sandra Leite mostra em seu trabalho que 
o Governo Federal busca cada vez mais ampliar e alcançar a 
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todos os jovens e adultos na busca da alfabetização na idade 
certa. 

A partir de 2004 o MEC buscou uma nova abordagem 
para exercer a função de regulamentar as políticas, ele reuniu 
as diferentes gestões dos diversos programas de apoio existen-
tes no âmbito da EJA e uniu, criando uma nova Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD. 
Passou a consultar os municípios e estados através de uma Co-
missão Nacional e assim passa a ter maior coerência na busca 
pela melhoria no atendimento da EJA. UNESCO (2008).
 
3 CONCLUSÃO

Portanto essa temática buscou discutir a trajetória da 
EJA no Brasil, fazendo uma relação com situações ocorridas no 
mundo inteiro. Refletimos acerca das políticas públicas e ações 
voltadas para todos aqueles que não tiveram acesso à educação 
na idade certa, isto é, os alunos e alunas da EJA. 

Num primeiro momento, vimos que a busca por ensinar 
a ler e escrever era meramente instrumental, sem preocupações 
com o ser como um todo. Posteriormente com o ideal de Paulo 
Freire vimos um novo no modo de alfabetizar, a busca social do 
indivíduo e tivemos o momento de regime militar onde ideais 
sócias foram combatidos e surgiram outras ações e políticas 
públicas para alfabetizar os jovens e adultos. Com o passar do 
regime militar e a redemocratização do ensino educacional, 
voltamos para a busca nacional e internacional do combate ao 
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analfabetismo funcional.
Assim o direito à educação para todos, foi se consolidan-

do através das políticas educacionais da EJA, que eram propos-
tas por meio de normatizações internacionais e nacionais. 

Apesar do crescente número de programas destinados 
aos jovens vinculados à EJA, estes foram marcados pela ausên-
cia de regulação dos programas implementados e não sendo 
devidamente avaliados, faltando a verificação do êxito ou do 
fracasso das medidas adotadas pelos mesmos.

Nosso país é extenso, tem uma grande população com 
culturas bem diversificadas, por isso é preciso sempre está aten-
to ao todo, mas também ao detalhe, desta forma implementar 
políticas públicas e ações que possam atender as diferentes ne-
cessidades culturais. Muitos são os desafios enfrentados e ain-
da por enfrentar.  

Diante dessas considerações, é preciso ampliar as polí-
ticas públicas da EJA, para que em um futuro próximo possa-
mos conseguir a erradicação do analfabetismo funcional entre 
jovens e adultos. Garantir os direitos já adquiridos no âmbito 
da educação, para que as leis se efetivem e se concretizem no 
contexto escolar de forma justa e igualitária. 
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CAPÍTULO 7

GESTÃO DE RESULTADOS: ANÁLISE DAS AÇÕES 
EXITOSAS E DE MELHORIAS DA APRENDIZAGEM 

NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DE FORTALEZA

Ana Caroline Bezerra de Carvalho1

Antônia Michele Lopes Martins2

João Moreira Júnior3

1 INTRODUÇÃO

A avaliação de resultados educacionais esteve por mui-
to tempo negligenciado na gestão educacional, decorrente de 
uma visão equivocada sobre a importância do monitoramento 
e avaliação das práticas pedagógicas, sendo considerada duran-
te muito tempo, como um cerceador e limitador do trabalho 
pedagógico, destinado a encontrar erros e causar reprovações 
1 Mestranda em Ciências da Educação; Pós Graduada em Educação para a Infância e Séries Iniciais pela 
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza – FGF; Pedagoga e Licenciada em Letras - Português/ Literatura pela 
Universidade Estadual do Vale do Acaraú; Professora da Rede Municipal de Ensino do Município de Fortaleza. 
Coordenadora do Projeto GAIA de cuidados com mães da comunidade carente do Grande Jangurussu e do Projeto 
ACOLHER, grupo de reabilitação de pessoas com problemas de vícios e compulsões. E-mail: carolcarvalho077@
gmail.com.
2 Mestranda em Ciências da Educação - ISCECAP - ( MINTER); Pós - Graduada em Administração 
Escolar pela Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA; Orientadora Educacional e Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Vale do Acaraú-UVA. E-mail: michele.lm2019@gmail.com.
3 Mestrando em Ciências da Educação – CECAP, Pós-Graduado em Administração Escolar pela 
Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO; Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade de Fortaleza 
- UNIFOR; Supervisor Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Fortaleza. E-mail: jmoreirajunior@
ig.com.br.
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(LUCK, 2009, pág. 44), atualmente, entretanto, trabalha-se para 
mudar esse entendimento, estimulando a utilização da avalia-
ção de resultados como uma ferramenta de reflexão e retroali-
mentação do sistema, podendo assim, detectar as distorções e 
equívocos no planejamento pedagógico, realizar as correções 
necessárias e garantir o sucesso do processo ensino-aprendiza-
gem, em vista disto, não se pode conceber um plano definitivo 
e estanque, que não permita correções ou mudanças de rumos, 
pois é natural o surgimento de variáveis que não foram pre-
vistas e que necessitem de ajustes, para corrigir as distorções 
causadas por elas. A ação pedagógica para ser efetiva necessita 
de planejamento, que servirá de guia e orientação do caminhar 
pedagógico, será monitorada durante todo o processo, pois do 
contrário será apenas uma ação aleatória e sem garantias de 
êxito, cujo resultado será o fraco desempenho ou fracasso total 
de nossos alunos. Esse acompanhamento das ações desenca-
deadas na escola, visa também, garantir à sociedade a respon-
sabilidade e a prestação de contas dos recursos recebidos pela 
escola e sua utilização efetiva na aprendizagem dos alunos.

A utilização da avaliação de resultados permitiu signi-
ficativo avanço no trabalho pedagógico de nossas escolas, ga-
rantiu a boa utilização dos recursos financeiros, combateu o 
desperdício de tempo, otimizou a alocação das competências 
humanas de forma mais eficiente, reduziu a evasão escolar e 
o absenteísmo discente, promoveu o estreitamento dos laços 
entre a escola, a família e a comunidade, estimulou o protago-
nismo estudantil, melhorou a autoestima dos alunos, valorizou 
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a cultura e a identidade social. Todos os aspectos supracitados 
tiveram impacto positivo na vida dos jovens, pois contribuíram 
para o necessário aprofundamento de seus estudos e abriu a 
possibilidade de se dedicarem à carreira acadêmica, objetivo 
que não se apresentava para a imensa maioria dos filhos das 
classes mais pobres da população.

A presente pesquisa de campo será realizada na Esco-
la Municipal Jonas Sampaio Pinto4, localizada no Bairro Lagoa  
Redonda,   região  inserida  na  periferia  do  município de 
Fortaleza/Ce, fazendo fronteira com os municípios de Aquiraz 
e Euzébio. Atendendo a uma população de baixa renda, que 
embora esteja numa das regiões que mais se valorizam, estes 
avanços não atinge a toda a comunidade, resultando num IDH 
de 0,252678506 (Elaborado pela Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico de Fortaleza com base nos dados do 
Censo Demográfico 2010). A comunidade atendida pela escola 
é proveniente das classes mais carentes da população, que não 
possuem acesso ao sistema de saneamento básico, dependem 
do poder público para atendimento de saúde e educação, com 
altos índices de violência, numa região dominada pelo tráfico e 
consumo de substâncias ilícitas, deixando os jovens em estado 
de vulnerabilidade social. A Escola Escola Jonas Sampaio Pinto 
oferta a comunidade os segmentos de educação infantil e ensi-
no fundamental, entretanto, a oferta de vagas não é suficiente 
para atender a demanda do bairro.

Analisando a evolução nos resultados do Spaece da es-

4 Nome fictício para preservar a identidade da Escola e de seu Gestor.
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cola em estudo, no período de 2012 até 2018, observou-se sua 
consistente progressão, em vista disto, iniciamos um estudo de 
caso objetivando desvelar as especificidades das relações entre 
a escola, os pais e/ou responsáveis pelos alunos e a comuni-
dade atendida por esta Unidade de Ensino, conhecer a comu-
nidade atendida pela escola, relacionar as ações exitosas que 
contribuíram para o avanço do processo ensino-aprendizagem 
e explicitar como foi realizado e monitoramento da execução 
do plano de intervenção.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As políticas públicas educacionais no Brasil tem seu iní-
cio com a instauração da República no Brasil, período em que 
se defendia o estado laico, que foi incorporado posteriormente 
à Constituição, o ensino primário gratuito e universal, foi cria-
da a Associação Nacional de Educação – ANE, as reformas que 
permitiram o estabelecimento, a estrutura e o funcionamento 
do ensino médio, moldando o sistema educacional brasileiro.

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico (Saeb), 
um dos mais antigos sistemas de avaliação educacional no Bra-
sil, criado em 1988, sendo uma inciativa do Inep (Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais), objetiva o acompa-
nhamento da qualidade do ensino básico ofertado pelas escolas 
públicas e particulares e tem abrangência nacional; detectar os 
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problemas ocorrentes no ensino e propor suas correções; os 
resultados das sucessivas avaliações servem de subsídio para a 
concepção das políticas públicas.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb com-
põe-se de dois instrumentos: o primeiro é a Avaliação Nacional 
da Educação Básica – Aneb é realizada por amostragem das Re-
des de Ensino, em todo o Brasil, focando as questões dos siste-
mas educacionais, também é conhecida como Saeb, em virtude 
de possuir as mesmas características, em suas divulgações; o 
segundo é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – An-
resc, muito mais detalhada e extensa que a Aneb, tem foco nas 
unidades escolares, por seu caráter universal é também conhe-
cida como Prova Brasil.

Estes sistemas de avaliação passaram a ter grande visi-
bilidade e pautaram muitos debates na educação nacional, pois 
evidenciavam os avanços e a melhoria do ensino, bem como 
a participação efetiva do Estado na educação brasileira. Com 
o crescente estímulo do Governo Federal e de agências inter-
nacionais, interessados no acompanhamento da qualidade do 
ensino e na utilização dos recursos disponibilizados, os gover-
nos estaduais começaram a criar e desenvolver seus sistemas 
próprios de avaliação, para acompanhar o desenvolvimento de 
suas redes e utilizar esses resultados na concepção de suas po-
líticas educacionais.

3 SPAECE
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O Governo do Estado do Ceará, vem implementando 
desde o ano de 1992, o Sistema Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará – SPAECE, tarefa realizada pela Se-
cretaria da Educação – SEDUC. O Spaece caracteriza-se como 
uma avaliação externa em larga escala, censitária, tendo como 
foco avaliar as competências e habilidades dos alunos do Ensi-
no Fundamental e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e 
Matemática, identificando o nível de proficiência e a evolução 
de desempenho dos alunos. Abrangendo as escolas municipais 
e estaduais, essa avaliação tem como orientação as Matrizes de 
Referência alinhadas com as do Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (SAEB). Em virtude da importância da avaliação 
como um instrumento eficaz de gestão, o sistema foi ampliado 
em 2007, pela SEDUC, e passou a abranger a avaliação do En-
sino Médio, desta forma o Sistema engloba: Avaliação da Alfa-
betização – SPAECE-Alfa (2º ano); Avaliação do Ensino Funda-
mental (5º e 9º anos); Avaliação do Ensino Médio (3ª série).

Devido à importância da alfabetização das crianças nos 
anos iniciais de escolaridade, foi idealizado o SPAECE – Alfa, 
conceito este reconhecido através do Programa Alfabetização 
na Idade Certa (PAIC).

A idealização do SPAECE-Alfa surge em decorrência da 
reconhecida importância na alfabetização das crianças logo nos 
primeiros anos de escolaridade, expressa através do Programa 
Alfabetização na Idade Certa (PAIC). O SPAECE-Alfa consiste 
numa avaliação anual, externa e censitária, para identificar e 
analisar o nível de proficiência em leitura dos alunos do 2º ano 
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do Ensino Fundamental das escolas da Rede Pública (estaduais 
e municipais), possibilitando construir um indicador de quali-
dade sobre a habilidade em leitura de cada aluno, o qual per-
mite estabelecer comparações com os resultados das avaliações 
realizadas pelos municípios e pelo Governo Federal (Provinha 
Brasil).

A Avaliação do Ensino Fundamental é realizada nas sé-
ries finais de cada etapa do Ensino Fundamental, com a fina-
lidade de diagnosticar o estágio de conhecimento, bem como 
analisar a evolução do desempenho dos alunos do 5º e 9º anos 
e os fatores associados a esse desempenho, produzindo infor-
mações que possibilitem a definição de ações prioritárias de 
intervenção na Rede Pública de ensino (estadual e municipal).

A Avaliação do Ensino Médio, realizada anualmente de 
forma censitária, envolve todas as escolas da Rede Estadual de 
ensino e seus anexos, localizadas nos 184 municípios cearenses.

O conjunto de informações coletadas por estas avaliações 
permitem montar um quadro sobre os resultados da aprendi-
zagem dos alunos, seus pontos fracos e fortes, e sobre as ca-
racterísticas dos professores e gestores das escolas estaduais. 
Em se tratando de uma avaliação de característica longitudinal, 
possibilita ainda acompanhar o progresso de aprendizagem de 
cada aluno ao longo do tempo.

Esse sistema tem por objetivo fornecer subsídios para 
formulação, reformulação e monitoramento das políticas edu-
cacionais, além de possibilitar aos professores, dirigentes esco-
lares e gestores um quadro da situação da Educação Básica da 
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Rede Pública de ensino.

4 METODOLOGIA

A pesquisa de campo é do tipo qualitativa e será feita 
através de uma entrevista com o diretor da unidade de ensino e 
terá como foco as ações exitosas empreendidas pelo grupo ges-
tor, que resultou no avanço alcançado pelos alunos do 2º ano 
do ensino fundamental, no período de 2012 até 2018.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O roteiro da entrevista é composto por cinco questões, 
que exploram aspectos relacionados à comunidade e ao perfil 
dos alunos, desafios enfrentados na gestão escolar, a parceria 
entre a escola e a comunidade, as ações empregadas e o moni-
toramento da execução das ações.

De acordo com o Gestor Escolar Gerson da Silva5são ofe-
recidos a Educação Infantil – infantil V-, o Ensino Fundamental 
– 1º ao 7º ano-, e a Educação de Jovens e Adultos – EJA, primei-
ro e segundo segmento – EJA’s II, III e IV, totalizando 1.200 (um 
mil e duzentos) alunos e um Centro de Educação Infantil – CEI, 
em um outro prédio. A escola atende uma região localizada na 
periferia de Fortaleza com baixo IDH (Índice de Desenvolvi-
mento Humano), que convive em seu cotidiano com proble-
mas relacionado ao comércio e uso de substâncias ilegais, bem 
5 Nome fictício para preservar a identidade do Gestor Escolar.
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como a insegurança por ela gerada, onde quatro comunidades 
disputam com extrema violência pontos de vendas de substân-
cias entorpecentes, afetando a vida de todos os cidadãos, cujos 
filhos têm dificuldade de locomoção no bairro. Os alunos são 
oriundos das classes mais carentes da população e passam por 
muitas dificuldades e privações, em vista disto, a equipe ele-
geu como uma das principais metas o resgate da autoestima de 
seu corpo discente, melhorando sua relação com a escola, sua 
cultura, seu protagonismo e o sentimento de pertencimento, 
criando as condições para que a criança aprenda na idade certa, 
um dos principais objetivos da escola, segundo suas palavras.

Na segunda pergunta o Gestor for indagado sobre os 
principais desafios enfrentados ao assumir a gestão, o Gestor 
elencou a questão da aprendizagem como o mais grave de to-
dos, pois estava com uma proficiência no Spaece de 139, con-
siderado nível crítico, por conta disto, entrou no Programa Es-
cola Nota 10, com a parceria de uma escola do Município de 
Varjota, interior do Estado do Ceará, objetivando uma troca de 
experiência que ajudasse a superação deste quadro, resultando 
hoje numa proficiência de 235. Outro importante desafio foi 
conquistar a comunidade e transformá-la em parceira no tra-
balho de resgate da qualidade do ensino, que ela assumisse sua 
responsabilidade e levasse a sério suas obrigações, que a escola 
é seu espaço.

A terceira pergunta foi sobre o trabalho realizado junto ao 
corpo docente e a comunidade, para formar a parceria necessá-
ria para uma mudança, que garantisse o avanço nos resultados 
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da escola. Segundo o Diretor foi realizado um levantamento 
dos resultados mostrando que o estado era crítico e partindo 
desta constatação, começou um trabalho de motivação para 
que o corpo docente voltasse a acreditar que a educação públi-
ca era possível, que os alunos tinham potencial para melhorar, 
que era possível com um trabalho responsável, hoje o quadro 
mudou, a equipe está comprometida, vibram com as conquis-
tas dos alunos, torcem pelo seu sucesso. A outra frente de luta 
era o resgate da comunidade, motivando-a a garantir a assidui-
dade e a pontualidade dos alunos, saímos de um alto índice de 
absenteísmo, quando permitiam que seus filhos fossem a aula 
quando quisesse, faltando pelos motivos mais banais, para isso 
foi realizado rigoroso controle da frequência dos alunos, por-
que segundo o Diretor “o aluno em casa ele não aprende, ele 
tem que estar na escola para aprender, ele tem que estar na es-
cola tendo acesso aos meios de aprendizagem, dos conteúdos e 
das aulas para que eles possam ter sucesso na aprendizagem”, e 
passamos para uma realidade totalmente diferente, hoje todos 
estão engajados no processo, os pais garantem a frequência de 
seus filhos, fortalecendo o link entre a família e a escola pela 
aprendizagem dos alunos. Outro fator abordado junto ao corpo 
docente foi a questão da avaliação, com estudos realizados para 
mudar o foco de uma avaliação meramente punitivista, para 
uma avaliação que garanta ao aluno total acesso ao conteúdo 
que necessita, consolidando assim sua aprendizagem.

Indagado sobre como foram elencadas as ações que per-
mitiram o avanço nos resultados de aprendizagem, o Diretor 
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declarou que com o apoio da Secretaria Municipal de Educa-
ção, do Distrito de Educação e dos Superintendentes foi traça-
do um plano de metas, construído a partir das metas da Rede 
Municipal, deste trabalho conjunto foram criadas as ações para 
combater a infrequência, com relação aos alunos mais faltosos, 
primeiramente buscou-se a família, os mais reticentes foram 
encaminhados para o Conselho Tutelar, cujos conselheiros re-
alizaram reuniões com os pais para tratar da responsabilidade 
da família com o acesso de seus filhos à escola, destacou o sis-
tema de busca ativa que permite localizar o aluno na Rede e 
verificar se ele está frequentando a escola, evitando assim sua 
evasão escolar, permitindo ao Gestor Escolar vislumbrar esse 
panorama de frequência e aprendizagem dos alunos.

Na última pergunta foi abordado o monitoramento das 
ações para corrigir os desvios e evitar o fracasso das ações. 
Quanto a este monitoramento a Rede Municipal de Fortaleza 
disponibiliza um sistema, que permite o lançamento dos ren-
dimentos dos alunos e a partir destes são gerados gráficos, 
que mostram um panorama da situação de cada turma ou de 
cada aluno se preciso for, com o lançamento das avaliações 
diagnósticas iniciais, intermediárias e finais, que são aplicados 
no início, no meio e no final do ano letivo, respectivamente, 
com esses dados o Grupo Gestor está instrumentalizado para 
o acompanhamento do corpo docente ou de um determinado 
professor isoladamente. Com esses recursos é possível o acom-
panhamento constante das ações, em quais turmas os resulta-
dos foram bons e em quais turmas foram fracos, possibilitando 
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a intervenção pontual e a correção dos rumos, para o cumpri-
mento das metas traçadas. O Gestor destaca que os resultados 
em si mesmos não garantem o sucesso, é necessário serem tra-
balhados e que medidas interventivas sejam efetuadas para a 
correção dos desvios, assim serão possíveis os avanços no ensi-
no-aprendizagem.

6 CONCLUSÃO

Na realização da pesquisa conhecemos o trabalho de um 
Grupo Gestor, que mudou uma situação de baixos resultados 
no processo de ensino-aprendizagem, para uma realidade de 
sucesso. Partindo da analise dos resultados apresentados pela 
escola, foi iniciado um trabalho que envolveu todos os atores da 
escola, a comunidade e os alunos, foram diagnosticados que o 
processo estava estagnado, problemas como absenteísmo dis-
cente, presenteísmo docente, distorção idade X série, negligên-
cia familiar, baixa autoestima dos alunos e a péssima relação 
entre a escola e a família corroboraram para o fracasso escolar.

Após a constatação e definição dos problemas começou o 
trabalho de resgate da escola. Reuniões foram realizadas para 
traçar metas e definir ações para a solução de cada problema.

Iniciou-se um levantamento dos alunos com maior índice 
de faltas e as famílias foram procuradas para garantir a frequência 
dos alunos, as que não se engajaram foram encaminhadas ao 
Conselho Tutelar, que procedeu sua responsabilização, além 
da realização de reuniões de conscientização da importância 
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dos estudos, protagonizado pelos Conselheiros Tutelares, que 
obtiveram bons resultados

Foram realizadas reuniões pedagógicas de estudos sobre 
a avaliação, seus conceitos e a gestão dos resultados das ava-
liações internas e externas como subsídios para a criação de 
metas a serem atingidas, garantindo aos alunos as condições de 
superarem suas deficiências e atingir bons resultados, impac-
tando na diminuição da distorção idade X série com a redução 
do número de reprovações.

Campanha de valorização dos professores destinada a 
resgatar a autoestima e a empatia com a situação dos alunos, 
buscando também fortalecer os laços entre os professores, re-
sultando hoje, num grupo motivado, unido, preocupado com o 
sucesso dos alunos, focados no avanço e melhoria dos índices 
de proficiência da escola e com a melhoria do ensino-aprendi-
zagem dos alunos.

Foram realizadas atividades pedagógicas, culturais e ar-
tísticas para estimular o protagonismo estudantil, melhorar a 
autoestima dos alunos, valorizar a cultura da comunidade em 
que eles estão inseridos e ampliar os horizontes acadêmicos, 
orientando-os a buscar o avanço de seus estudos até o ensino 
superior.

Realizaram-se reuniões e atividades para trazer a família 
para dentro da escola, tornando-a uma parceira no acompa-
nhamento pedagógico dos alunos, através das orientações pas-
sadas pelos professores e coordenação pedagógica, criando um 
sentimento de pertencimento, tratando o espaço escolar como 
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um ambiente que também lhe pertence.
 Concluímos então, com a observação dos resultados 

alcançados pela escola nas avaliações do Spaece, que em 2012 
estava com uma proficiência de 125,2 e com as ações implanta-
das chegou em 2018 a uma proficiência de 195,1, que a gestão 
de resultados educacionais, contribuiu para a melhoria do en-
sino-aprendizagem de nossos alunos, pois instituiu uma nova 
mentalidade dos grupos gestores, que passaram a utilizar os 
dados obtidos com as avaliações para planejar seu trabalho pe-
dagógico, realizando o acompanhamento dos rendimentos e fa-
zendo as correções necessárias, elencando ações voltadas para a 
otimização dos resultados, realizando o acompanhamento indi-
vidual dos alunos, redução drástica da evasão e do absenteísmo 
estudantil, diagnosticando as dificuldades e propondo novas 
abordagens para sua superação, criando elos com a família e a 
comunidade para realizar um trabalho conjunto, unidos para 
que nossos alunos tenham sucesso e oferecermos um trabalho 
de excelência na educação de nossas crianças e jovens.
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CAPÍTULO 8

PROJETO MONITOR INCLUSIVO: RESSIGNIFI-
CANDO A PRÁTICA INCLUSIVA NUMA ESCOLA 
DAS SÉRIES FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE FORTALEZA

Aline Mota de Castro1

Celeste Maria Araújo Garcia2

1 INTRODUÇÃO

A instituição de ensino é um local de descobertas, apren-
dizagens, criações e interações atreladas à inclusão. De acor-
do com dados do Censo Escolar realizado no ano de 2014 foi 
registrado o ingresso de 698 mil estudantes com deficiência 
nas salas de aulas comuns obtendo um percentual de 93% des-
sas matrículas efetuadas nas escolas públicas de todo o Brasil. 
Devido ao número cada vez maior do público alvo da Educa-
ção Especial nas escolas, várias exigências foram impostas para 
que elas estivessem aptas a receber, conviver e saber lidar 
com os mais variados tipos de alunos em suas atividades 
1  Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); Especialização em  Psicopedagogia Clínica 
e Institucional pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Atua como professora da Rede de Ensino Municipal de Fortaleza. Secretaria 
Municipal de Educação, E-mail: alinemotacastro@gmail.com.
2  Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Christus (Unichristus);  Licenciatura plena em Letras pela Universidade 
Estadual do Vale do Acaraú (UVA); Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Christus (Unichristus). Atua 
como professora da Rede de Ensino Municipal de Fortaleza. Secretaria Municipal de Educação, E-mail: celestemariagarcia@gmail.com
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do cotidiano escolar. Para que isso aconteça é necessário que 
tudo esteja planejado para a concretização da evolução de to-
dos, pois a inclusão não se limita às pessoas com patologias 
sensoriais, físicas ou comportamentais. A inclusão é toda a 
comunidade escolar atuando para o respeito à diferença seja 
ela qual for. Montoan (2006) enfatiza a questão da diversidade 
da seguinte maneira:

Quando entendemos que não é a universidade da 
espécie que define o sujeito, mas as suas peculiari-
dades, ligadas a sexo, etnia, origem, crenças, tratar 
as pessoas diferentemente pode enfatizar suas dife-
renças, assim como tratar igualmente os diferentes 
pode esconder as suas especificidades e excluí-los 
do mesmo modo; portanto, ser gente é correr o ris-
co de ser diferente. (MONTOAN, p.17 2006)

As pessoas com deficiência ao ingressarem nas institui-
ções de ensino enfrentam muitas barreiras atitudinais, arquite-
tônicas, pedagógicas e tecnológicas, que ainda estão presentes 
no meio escolar. Trabalhar com as diferenças continua sendo 
um ofício árduo para as escolas de todo o país, o fator como 
o desconhecimento teórico dos professores, por exemplo, com-
promete a inclusão das mesmas no processo, repercutindo no 
comprometimento no pleno desenvolvimento desse grupo de 
alunos.

É primordial que a escola, espaço que mantém profunda 
relação com os discentes, esteja preparada para uma educação 
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que leve o indivíduo com deficiência ou TEA a conseguir se 
integrar no âmbito escolar e na sociedade. Para alcançar esse 
objetivo, as políticas públicas oferecem às instituições, o 
trabalho do Atendimento Educacional Especializado - AEE 
realizado na Sala de Recurso Multifuncional dentro da própria 
escola. A lei assegura e esclarece que mediante ao §1º e §2º do 
art.1º do Decreto nº 6.571/2008, o atendimento educacional 
especializado é o “conjunto de atividades, recursos de acessi-
bilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, pres-
tados de forma complementar ou suplementar à formação dos 
alunos no ensino regular” e ainda determina que o AEE “deve 
integrar a proposta pedagógica da escola, envolver  a  partici-
pação  da  família  e  ser  realizado  em  articulação  com  as  
demais políticas públicas”. Portanto em conformidade com a 
lei,  e s t á  a í  a necessidade e a importância da Sala de Recurso 
Multifuncional na articulação de serviços e suportes adequa-
dos, voltados para a realidade do aluno com deficiência, faci-
litando, assim, a execução das atividades e o envolvimento em 
toda a dinâmica escolar. 

Sabendo que o ato educativo não se retém somente a 
uma visão reduzida de mera transmissão de conhecimento teó-
rico, dividindo-o em partes e considerando apenas o intelec-
to. Fica claro que a competência de todos os atores envolvidos 
no sistema educacional deverá ir além do apoio no processo 
de absorção de conhecimentos do campo cognitivo e ofereça 
também meios que propiciem o desenvolvimento emocional e 
psicomotor do educando, a fim de atingir a totalidade de um 
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ser psicogeneticamente completo (Wallon 1972).
Para isso é necessário buscar mudanças na percepção 

dos profissionais da educação, que ainda continua cristalizada 
em priorizar a assimilação do conteúdo e exigir do alunado 
uma forma homogenia de aprendizagem. Mudança essa que só 
irá acontecer se a escola for usuária de diferentes estratégias 
para estabelecer relações de compreensão das características 
próprias das dimensões cognitiva e afetiva. As quais são 
construtos indispensáveis para a formação do ser humano e 
na construção de sua personalidade. Saltine (1997, p.31) enfa-
tiza que “... educar é um meio pelo qual o homem possa cons-
truir-se como pessoa em termos de ser e não de ter, ocupando 
o seu potencial do sentir e o pensar”.

No tocante da pessoa com deficiência, Vygotsky enfatiza 
que não é preciso oferecer oportunidades limitadas por cau-
sa de suas condições, pois todos se desenvolvem e conseguem 
aprender de forma particular de acordo com suas especificida-
des. Essa afirmativa que ele tanto defende, ainda é totalmente 
desacreditada na atualidade, porque a realidade social brasilei-
ra está aquém da ideal em respeitar as diferenças dando con-
tinuidade ao pensamento estigmatizado de incapacidade dessa 
pessoa, seguindo sempre em desvantagem, uma vez que, sua 
patologia sempre prevalece, invés de suas habilidades. E neste 
sentido o autor afirma:

É um equívoco ver na anormalidade só uma enfer-
midade. Na criança anormal nós só vemos o defeito 
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e por isso nossa teoria sobre a criança, o tratamento 
dado a ela se limita a constatação de uma porcenta-
gem de cegueira, surdez, ou alterações do paladar. 
Detemo-nos gramas de enfermidade e não nota-
mos os quilos de saúde notamos os defeitos e não 
percebemos as esferas colossais enriquecidas pela 
vida que possuem as crianças que apresentam anor-
malidades. (VYGOTSKY,1995,p.45).

Frente a estas questões percebemos que nessa intera-
ção, encontra-se uma barreira bem visível e pouco trabalhada, 
que são as barreiras atitudinais diante das diversidades. Estas 
na maioria das vezes são discriminatórias prejudicando os alu-
nos com deficiência em sua rotina escolar, criando obstáculos, 
impedindo os mesmos de estabelecerem relação afetiva com 
seus pares e professores, consequentemente comprometendo 
seu desenvolvimento intelectual, intrapessoal e interpessoal.

O AEE tem a função de garantir o pleno acesso a uma 
melhor qualidade de vida nos âmbitos social e educativo, me-
diante a diversificação de metodologias, recursos e serviços aos 
discentes com deficiência e Altas habilidades/superdotação. 
Cabem as intervenções realizadas pelo profissional do AEE 
não só fornecer estratégias para um melhor desenvolvimento 
focalizado no processo ensino-aprendizagem ou em usar mé-
todo comportamental para estes estudantes sejam “aceitos”. O 
primordial para a criação de um ambiente menos hostil para 
eles, é que a escola proporcione ações antidiscriminatórias de 
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toda comunidade escolar. Colocando em prática a obrigação de 
acolher e se adequar às necessidades de todos, uma vez que o 
“defeito” está entre vários impedimentos sofridos pelo cidadão 
com deficiência num meio social deficiente, repercutindo nega-
tivamente no seu desenvolvimento. Os autores Valle&Connor 
exemplificam a deficiência social de tal maneira:

(...) uma usuária de cadeiras de rodas pode ter um 
impedimento que requer que ela se movimente pelo 
mundo de um modo que não seja caminhando; con-
tudo, se a usuária de cadeira de rodas quer entrar 
em um edifício que é acessível apenas para pessoas 
que caminhem, ela se torna deficiente pelo contex-
to. Dessa forma, a deficiência pode ser entendida 
como uma construção social. (Valle&Connor, p.62 
2014).

É triste ressaltar que diante de tantos obstáculos e de 
uma realidade distorcida da ideal, muitas atitudes negativas 
persistem do confronto de aceitação às diferenças, e que tudo 
isso traz consequências alarmantes que inibem o indivíduo 
com deficiência em demonstrar suas habilidades ou sequer ter 
a oportunidade de descobri-las.

É importante considerar o uso de estratégias de uma 
aprendizagem colaborativa da Pedagogia da Cooperação para 
facilitar a interação e na contribuição coletiva de forma quali-
tativa ao processo. O autor Frank Viana Carvalho em seu livro 
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“Pedagogia da Cooperação: uma introdução à Metodologia da 
Aprendizagem Cooperativa” define a aprendizagem cooperati-
va como:

(...) uma metodologia de ensino que trabalha divi-
dindo a turma em grupos e coordenando a ação dos 
alunos, de tal forma que sejam alcançados os obje-
tivos gerais e específicos da disciplina e do apren-
dizado (desenvolvimento de valores e habilidades). 
(CARVALHO, 2000, p.33)

A pedagogia da cooperação e sua aprendizagem colabo-
rativa é uma das melhores estratégias pedagógicas não só para 
se trabalhar com o público alvo da educação especial, porque 
ela valoriza as habilidades que cada um tem a oferecer de acor-
do com suas peculiaridades sem focalizar nas suas limitações 
ela também é um ótimo meio para se alcançar um bem comum 
envolvendo todos como protagonistas dessa conquista. Con-
quista essa que está focalizada em mudar as atitudes negati-
vas em positivas para que a inclusão do aluno com deficiência 
seja mais efetiva, onde todos percebam que esse jovem precisa 
ser visto como um ser ativo e capaz de colaborar nas atividades 
escolares e nas vivências sociais como qualquer outro jovem. E 
que essa proposta ofereça oportunidades em que o indivíduo 
com deficiência aprenda com o outro a ser mais independente 
e feliz; e simultaneamente, o outro sem deficiência aprenda a 
respeitar as diferenças e ser mais solidário nas diversas áreas 
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da vida em que esteja presente.
Com relação a essa práxis de ensino adotada para esse 

processo, cabe salientar que todos os integrantes desse gru-
po irão conhecer um enfoque inovador de aprendizagem, onde 
eles farão parte da produção e disseminação do conhecimen-
to em um ambiente de aprendizagem colaborativa.

Vygotsky no século passado já afirmava que: “... todo o 
ser humano, independente do grau de sua deficiência, aprende 
e desenvolve”. É necessário aderir trabalhos colaborativos para 
neste caso, mais especificamente, seja desenvolvida uma cul-
tura inclusiva em toda a instituição de ensino. Propiciando a 
colaboração de todos os alunos como produtores de estratégias 
no combate de atitudes de discriminação (bullying) e na elabo-
ração de meios compensatórios que auxiliem o estudante com 
alguma peculiaridade a superar suas dificuldades. Assim crian-
do uma escola mais acolhedora e acessível, a fim de contribuir 
para a transformação de uma sociedade mais inclusiva.

2 CRIANDO UMA CULTURA INCLUSIVA NO CON-
TEXTO ESCOLAR.

Localizada em um bairro de periferia considerado um 
dos mais violentos da cidade de Fortaleza, a escola oferece seus 
serviços educacionais das séries finais do ensino fundamental 
nos turnos manhã e tarde a exatamente 1.100 alunos, dos quais 
27 desses alunos fazem parte do público alvo da Educação Es-
pecial.
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A escola dispõe de um corpo docente de 36 professores 
entre efetivos e substitutos de disciplinas específicas, uma dire-
tora, uma vice-diretora, três coordenadoras, uma orientadora 
escolar e 17 profissionais de outras áreas.

Atuando de acordo com o objetivo do Projeto Político 
Pedagógico da escola que busca. “Contribuir para constante 
melhoria das condições educacionais da população, visando 
assegurar uma educação de qualidade aos nossos alunos num 
ambiente criativo, inovador e de respeito ao próximo.” (PPP da 
escola). A instituição conta com projetos Fórmula da Vitória, 
Pró-Técnico e Guarda juvenil que visam atender as necessida-
des do alunado no que concerne ao desenvolvimento social e 
intelectual, e também buscando a participação da família nos 
interesses escolares e da comunidade em geral.

Como todas as escolas a mesma passa por problemas em 
várias áreas que começam desde a questão da infraestrutura 
até a indisciplina. A última se torna a mais preocupante já que 
certas condutas de alunos geram conflitos e atitudes inadmis-
síveis de violência psicológica e física àqueles que eles conside-
ram diferentes ou inimigos. O intervalo que era pra ser um mo-
mento de convivência prazerosa para todos, torna-se o horário 
mais crítico para toda comunidade escolar, pois é nessa hora 
que as agressões físicas, verbais e de desrespeito ao patrimônio 
público acontece com maior intensidade. É também nesse ho-
rário que testemunhamos o isolamento de alguns alunos com 
deficiência, com medo de serem alvos dessas agressões e por 
isso, ficam em suas salas ou em algum canto bem escondido da 
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escola. Essas limitações que os mesmos passam não somente 
na  hora do intervalo como também nas atividades extraclas-
se acarretam em consideráveis atrasos no desenvolvimento de 
suas  habilidades sociais. 

Uma indagação diante da real situação de inclusão de 
nosso país nos vem à cabeça...  Como nossas escolas agem dian-
te do fazer inclusivo? 

Esta por si só, já é suficientemente instigadora e desafia-
dora para alavancar a necessidade de um projeto que possibi-
lite uma tarefa realizada por grupo composto por pessoas com 
e sem deficiência, possibilitando mudanças na incorporação 
de novos paradigmas de comportamento da sociedade escolar 
diante das diferenças.

2.1  INSERINDO  AS ABORDAGENS PEDAGÓ-
GICAS COLABORATIVAS PARA  PRÁXIS IN-
CLUSIVA NA ESCOLA

Nos dias atuais, dentro da realidade de nossa institui-
ção de ensino, nos deparamos com variadas barreiras que 
impedem aos estudantes com deficiência ou TEA de se de-
senvolverem de forma plena e efetiva.  As barreiras atitudinais 
coexistentes no cotidiano escolar como agressão física e verbal 
(bulliyng); baixa compreensão de certas especificidades; into-
lerância a comportamentos diferenciados e falta de credibili-
dade diante das deficiências, vêm atingindo problemas com di-
mensões cada vez mais ascendentes na interação e no respeito 
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às diferenças.
A elaboração do presente projeto partiu da necessidade 

do profissional da Sala de Recurso Multifuncional em mobili-
zar os alunos com e sem deficiência para a prática de uma pe-
dagogia cooperativa, onde todos possam contribuir de maneira 
eficaz no processo de implantação de uma cultura inclusiva na 
escola.

Como já foi citado na introdução do projeto, o desen-
volvimento humano está associado a diversos setores como a 
comunidade, a escola e a família. Segundo Piaget (1994), tal de-
senvolvimento se origina de esquemas resultantes dos fatores 
invariantes que se originam da interação do meio físico e social 
onde o sujeito está inserido. A qualidade interativa do grupo de 
alunos é bastante importante para o processo de aquisição de 
conhecimento favorecendo as estruturas cognitivas e emocio-
nais.

O projeto tem como objetivo, promover a participação 
efetiva dos alunos com e sem deficiência, inscritos voluntaria-
mente, como agentes facilitadores da inclusão disseminando a 
cultura inclusiva. Centrando-se no protagonismo de cada aluno 
voluntário, para a função de executar atividades que mobilizem 
toda a comunidade escolar, em prol do respeito à diversidade, 
bem como na elaboração de ações voltadas a auxiliar junto às 
pessoas com deficiência em superar suas barreiras no ambien-
te escolar, buscando caminhos para uma escola efetivamente 
idealizadora de uma prática inclusiva.
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2.2 PROMOVENDO A CULTURA INCLUSIVA 
E O PROTAGONISMO JUVENIL ATRAVÉS DE 
MONITORIAS: UM ESTUDO DE CASO

O projeto “Monitor inclusivo” é embasado na Pedagogia 
da cooperação visando criar coletivamente um modelo de in-
serção mais efetivo na escola. A proposta está na participação 
de alunos com e sem deficiência na elaboração e execução de 
todas as ações planejadas, discutidas e aplicadas por eles.

No final do mês de fevereiro foram abertas as inscrições 
para o projeto em ambos os turnos. Depois desde período ob-
tivemos o resultado de 35 alunos inscritos no turno da manhã 
e 15 inscritos no turno da tarde, totalizando 50 alunos. Ou seja, 
cerca de 5% do corpo discente irá desempenhar ações para me-
lhorar o fazer inclusivo da comunidade acadêmica. 

Desses 50 alunos estão incluídos 10 alunos com diver-
sas deficiências como mielomeningocele, hidrocefalia congêni-
ta, tetraplegia, deficiência intelectual e Transtorno do Espectro 
Autista. Em que representam 37% dos alunos público alvo da 
Educação Especial matriculados nesta instituição de ensino.

O grupo foi dividido em dois subgrupos:

• Monitor Inclusivo pacificador- que atua na hora do 
intervalo com o objetivo de aperfeiçoar a organização escolar, 
promovendo momentos recreativos no pátio, no auditório e na 
biblioteca a fim de obter maior interação entre todos da escola 
pacificando a dinâmica recreativa.
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• Monitor Inclusivo colaborador- que atua como me-
diador nas atividades coletivas junto com o colega com de-
ficiência e como aluno leitor de avaliações e atividades para 
alunos com deficiências.

Cabe salientar que alunos com deficiência também assu-
mem o posto de monitor colaborador podendo eles de acordo 
com suas habilidades fazer as mediações e contribuir com suas 
potencialidades. Carvalho (2000) defende que é por meio do 
trabalho coletivo que os alunos irão “... adquirir habilidades e 
aptidões que serão úteis para a vida e o mercado de trabalho.” 
Apontando toda a magnitude da aprendizagem colaborativa 
em oferecer uma nova possibilidade de adquirir e compartilhar 
conhecimentos e valores comunitários em toda a dinâmica es-
colar, independente de possuir uma deficiência ou não. 

Os estudantes formaram de acordo com suas afinidades 
um coral de libras (Coralibras) e uma equipe de dança inclu-
siva (Includance) para apresentações em eventos da escola e da 
comunidade, focando na sensibilização e amadurecimento da 
consciência de cada uma acerca das potencialidades artísticas 
da pessoa com deficiência. 

Nos meses de março a junho de 2016 foram realizadas as 
seguintes estratégias:

I. Realização do agnóstico participativo 
II. Encontro de todo o grupo para elaboração e plane-

jamento de ações para o mês seguinte: 
III. Execução das ações planejadas para o horário de 
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intervalo recreativo

O Atendimento Educacional Especializado vem desen-
volvendo juntamente com os monitores inclusivos um trabalho 
em parceria com a escola condizente com os princípios funda-
mentais da inclusão. Trazendo mudanças na concepção de en-
sino-aprendizagem e criando uma prática pautada no conhe-
cimento particular de cada aluno proporcionando momentos 
mais estimulantes que possibilitem maior liberdade de expe-
rimentação e trocas de experiências nas atividades em grupo 
que os mesmos executarão em diversos períodos do ano letivo. 
Montoan salienta que:

As ações educativas têm como eixos o convívio com 
a diferença e a aprendizagem como experiência re-
lacional, participativa, que produz sentido para o 
aluno, pois contempla sua subjetividade, embora 
construída no coletivo da sala de aula. (Montoan. 
P.35,2015).

Durante duas semanas o grupo de monitores inclusivos 
observou e registrou todas as condições situacionais de aces-
sibilidade arquitetônica e atitudinais presentes na escola. Onde 
eles relataram os pontos negativos e positivos do diagnóstico e 
apresentaram sugestões de aprimoramento e ações, com o ob-
jetivo de melhorar certos tipos de barreiras enfrentadas pelos 
alunos com deficiência.
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Quinzenalmente tivemos encontros onde foram rea-
lizados estudos de textos, vídeos e pesquisas acerca dos te-
mas trabalhados, estes espaços de tempo trouxeram bastante 
crescimento para todos os participantes com e sem deficiência, 
uma vez que esses encontros são marcados pela cooperação 
e interação, sempre trabalhando em grupos heterogêneos e 
a partir dos resultados obtidos pelo diagnóstico participativo 
cada um propôs temas para estudo, exploraram possibilidades 
para resolução do problema, justificaram seus raciocínios, cria-
ram estratégias e validaram suas conclusões.  Gerando novos 
conhecimentos e práticas inclusivas em que mais tarde serão 
socializadas com a comunidade escolar.

Como resultado desses encontros, os monitores inclusi-
vos promoveram diversas atividades bem interessantes exer-
cendo o papel de facilitadores na hora do recreio e como cola-
boradores em sala de aula. Tais ações foram: A oferta de jogos 
de tabuleiro durante todos os meses na hora do recreio; Se-
mana da leitura com livros disponíveis para empréstimos; Dia 
do combate ao desperdício da merenda escolar e a Semana do 
Autismo com programação específica acerca do assunto. 

O efeito produzido pelo projeto possui uma esfera bas-
tante global que envolve alunos, professores, pais, gestores, 
outros profissionais e comunidade em que a escola está inse-
rida, percebendo-se que o mesmo não era alcançado com tan-
ta desenvoltura anteriormente, porque por melhor que fosse 
a articulação entre a sala de recurso multifuncional e a sala de 
aula comum sempre ficava uma lacuna no fazer inclusivo da 
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instituição. A Pedagogia da cooperação propiciou o protagonis-
mo de cada estudante em sua aprendizagem, podendo explorar 
espaços e funções jamais imaginadas por eles. Nela são desen-
volvidas atividades que colaborativamente levam o mesmo a 
se expressar em diferentes situações comunicativas, enfrentar 
suas limitações, aumentar sua capacidade de compreensão de 
mundo e principalmente ser responsável pelas boas mudanças 
ocorridas em prol de uma escola mais inclusiva. 

3  CONCLUSÃO

Nessas propostas pelas quais foram às questões iniciais 
das ações escolhidas e conforme os focos da necessidade no 
decorrer da execução do projeto, frutos positivos foram cons-
tatados pela avaliação do primeiro semestre, em que a tão te-
mida hora do intervalo está mais centralizada nas atividades 
oferecidas pelos monitores e consequentemente tornando essa 
hora mais tranquila e produtiva para todos. Os alunos com de-
ficiência já transitam pela escola, mais satisfeitos mesmo ain-
da aqueles que não participam efetivamente da monitoria. Os 
alunos sem deficiência estão mais informados e sensibilizados 
com os eventos da Semana do autismo e ao admirarem o de-
sempenho de colegas com deficiência na execução das ações e 
trabalho coletivo.

No que concerne aos monitores com deficiência essa 
práxis colaborativa tem trazido resultados promissores, ocasio-
nando avanços significativos no processo de aprendizagem e 
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uma melhor qualidade de vida nos âmbitos social e pessoal. 
Para exemplificar vamos relatar um dos casos mais exitosos em 
decorrência da boa execução do trabalho e sua coletividade.

À medida que o projeto foi se desenvolvendo foram 
notadas oportunidades que possibilitam progressos na sua 
relação interpessoal e em sua comunicação verbal por estar 
num posto onde faz escolhas, decide coletivamente tendo que 
argumentar com suas próprias palavras certos pontos dos 
temas escolhidos e tendo que pôr em prática sua flexibilidade 
cognitiva quando tem que resolver situações problemas no 
decorrer das atividades diárias que o projeto exige.

Portanto, chegamos ao consenso que as mudanças ocor-
ridas por causa do projeto foram e são fundamentais para inclu-
são exigindo esforço de todos, possibilitando que a escola possa 
ser vista como um ambiente de construção do conhecimento e 
de trocas de experiências, deixando de existir a discriminação 
de idade e capacidade. 

A transformação do contexto escolar mais inclusivo pro-
porcionou ao estudante com deficiência se posicionar diante de 
práticas atitudinais discriminatórias e com isso, desenvolveu 
uma sensação de pertencimento e uma perspectiva de um “Eu 
capaz” e com habilidades. Ações como essa nos fazem crer que 
um laudo não define um ser humano e que a sociedade enrai-
zada de estigmas de incapacidade diante das deficiências pode 
sim, mudar seus conceitos e ter a sensibilidade de ver que há 
potencialidades que devem ser respeitadas, levando em conta a 
especificidade do sujeito e não mais as suas limitações.
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CAPÍTULO 9

LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA
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1 INTRODUÇÃO

A formação continuada de coordenadores pedagógicos e 
professores é uma das experiências que contribui para mudan-
ças no âmbito da prática pedagógica. É nesse contexto que o 
presente artigo trata-se de um relato de experiência acerca de 
uma formação sobre leitura e escrita na Educação Infantil des-
tinada a coordenadores (as) pedagógicos (as) da pré-escola e 
a professores (as) do Infantil V, mais especificamente atuantes 
em instituições de Educação Infantil4 de um dos Distritos de 
1  Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará – UFC; Especialização em 
Psicomotricidade Clínica e Institucional (Universidade Estadual do Ceará – UECE); Professora da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Fortaleza; Formadora do Programa de Formação continuada da Educação 
Infantil do Município de Fortaleza. E-mail: aldalavorfreire@hotmail.com
2  Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará – UFC; Especialização em 
Psicopedagogia Institucional, Clínica e Educação Infantil (Faculdade Futura); Professora da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Fortaleza. Formadora do Programa de Formação continuada da Educação Infantil 
do Município de Fortaleza. E-mail: regiacostafarias@yahoo.com.br
3  Licenciatura Plena em Pedagogia; Especialização em Formação de Formadores; Mestre em Educação 
Brasileira pela Universidade Estadual do Ceará – UECE; Formadora do Programa de Formação continuada da 
Educação Infantil do Município de Fortaleza. E-mail: ssolangecastro@gmail.com
4  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96) a Educação Infantil 
é a primeira etapa da Educação Básica, abrangendo a creche (Infantil I ao III) e pré-escola (Infantil IV e Infantil V).
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Educação do município de Fortaleza.
Como pressupostos teóricos utilizamos as formulações 

de Brandão e Leal (2011), Barbosa e Fochi (2015), Soares (2018), 
Ferreiro (1999), que subsidiaram as reflexões sobre o tema, as 
análises e a apreciação crítica da experiência de uma formação 
realizada sobre leitura e escrita na Educação Infantil. 

Tendo em vista que o acesso à linguagem verbal é di-
reito da criança, conforme estabelece a Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), pretendemos ampliar as 
reflexões acerca das práticas de leitura e escrita na Educação 
Infantil e contribuir para a qualificação de experiências com a 
linguagem verbal. Favorecendo, assim, a ampliação de expe-
riências contextualizadas, advindas do interesse das crianças 
para o trabalho com a leitura e a escrita no cotidiano das insti-
tuições públicas de Educação Infantil do município de Fortale-
za.

Historicamente, algumas práticas de leitura e escrita in-
tencionam preparar as crianças para o Ensino Fundamental, 
fazendo uso exclusivo de atividades de prontidão e treinamen-
to, conforme destacam Brandão e Leal  (2011):

O discurso da prontidão também foi questionado 
por profissionais da área de educação que aponta-
vam a baixa qualidade nos “exercícios preparató-
rios”: muito repetitivos e vazios de significados para 
as crianças, além de obrigarem que elas ficassem 
presas durante muito tempo a atividades com papel 
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e lápis. Porém, o maior golpe nesse discurso foi o 
fato de que o fracasso na alfabetização continuava 
a ocorrer mesmo com o alto investimento público 
na disseminação de programas que apostavam em 
numerosos exercícios preparatórios para garantir a 
maturação almejada para a alfabetização. (BRAN-
DÃO; LEAL, 2011, p. 16).

Por esse ângulo, Brandão e Leal (2011) consideram ain-
da que o sentido atribuído ao papel da leitura e da escrita na 
Educação Infantil perpassa por compreensões polarizadas e 
equivocadas, “disseminando mitos”. Em um polo, a ideia de 
que o único caminho para essa aprendizagem são os exercícios 
preparatórios, “trabalho exaustivos com letras, iniciando pelo 
reconhecimento e escrita de vogais e seguindo-se com o traba-
lho com as consoantes e famílias silábicas” (BRANDÃO; LEAL, 
2011, p. 16).

Em contrapartida, em outro polo, com a ocorrência de 
práticas que privilegiam outras linguagens (movimento, artes, 
música etc.) em detrimento da leitura e da escrita, desconside-
ram a importância da linguagem verbal na educação de crian-
ças de zero a cinco anos e onze meses. Dessa forma, Brandão 
e Leal (2011, p.18) mencionam que “[...] vemos o surgimento 
de outro modo de pensar.”, que, por sua vez, foi reconhecido 
como “o letramento sem letra”, caracterizando-se como ênfase 
dada a outros tipos de linguagens na Educação Infantil, como 
a linguagem corporal, a linguagem musical, a linguagem grá-
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fica, entre outras, aspecto que exclui a linguagem escrita das 
práticas pedagógicas com as crianças pequenas e, ao mesmo 
tempo, desfavorece a articulação da linguagem verbal com as 
múltiplas linguagens.

Nesse ínterim, devido à complexidade do trabalho com 
leitura e escrita na Educação Infantil, consideramos este tema 
relevante, uma vez que ainda nos depararmos com compreen-
sões e práticas articuladas aos polos supracitados, que, por seu 
turno, se distanciam de uma proposta coerente com as práticas 
cotidianas que valorizam o trabalho com a função social da es-
crita e a criança como centro do planejamento curricular.

2 A EXPERIÊNCIA FORMATIVA

Tendo em vista a necessidade de promover reflexões para 
a superação da polarização5 do trabalho com a linguagem ver-
bal, principalmente a escrita na Educação Infantil, e proporcio-
nar práticas contextualizadas, que considerem situações reais 
de leitura e escrita com crianças pequenas, a Secretaria Munici-
pal da Educação de Fortaleza – SME, por meio dos Distritos de 
Educação, promoveu uma formação voltada para professores 
de Infantil V e coordenadores pedagógicos sob o tema Leitura e 
escrita na educação infantil: possibilidades e desafios, realizado 
em um Centro de Formação Docente6.

A formação teve como objetivo geral Compreender a im-
5  O termo polarização é aqui entendido como: de um lado, os que acreditam em um trabalho exaustivo 
e mecânico com a linguagem verbal, em especial a escrita e de outro os que negam o acesso a esta linguagem 
(AUGUSTO, S/D).
6 O nome atribuído é fictício, a fim de preservar a identidade da instituição.
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portância da linguagem verbal na Educação Infantil, refletindo 
sobre as práticas de leitura e escrita realizadas com as crianças 
matriculadas nas turmas de Infantil V. Os encontros formati-
vos7 ocorreram no segundo semestre de 2017, nos meses de se-
tembro, outubro e novembro, sendo o primeiro mês dedicado 
ao público de coordenadores pedagógicos de instituições que 
possuem pré-escola e professores do Infantil V. Já no segundo 
e no terceiro mês, os encontros foram específicos para os do-
centes.

 
2.1 PERCURSOS FORMATIVOS E FUNDAMEN-
TOS TEÓRICOS

Iniciamos a formação acolhendo às educadoras8 com o 
poema Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles, e buscamos sensi-
bilizar o grupo de que o trabalho realizado com a leitura e a es-
crita precisa agregar outras linguagens da criança, o que difere 
de eleger apenas uma linguagem em detrimento de outras, ou 
seja, conforme expressa o poema: não é “isto ou aquilo”, mas 
isto e aquilo.

Durante os encontros formativos, socializamos com o 
grupo de coordenadoras e professoras os seguintes documen-
tos: A criança e o seu nome: identidade, expressão e escrita na 
Educação Infantil, produzido pela SME (FORTALEZA, 2017a) e 
a “Proposta de sequência de atividades de oralidade, leitura e 
7 Destacamos que não houve restrições das instituições participantes, quanto ao relato apresentado neste 
artigo.
8  Ao nos referirmos ao grupo de educadoras participantes da formação utilizaremos a expressão 
professoras e/ou coordenadoras.
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escrita – Educação infantil (pré-escola)” (FORTALEZA, 2017b). 
Propomos ainda às professoras o estudo sobre as hipóteses de 
escrita das crianças, em que ressaltamos a necessidade do pro-
fessor da Educação Infantil se apropriar dessa teoria, de modo 
a realizar intervenções mais qualificadas.

Para fomentar as discussões no âmbito da formação, es-
colhemos como principais referências os estudos de Ferreiro 
e Teberosky (1999) sobre a psicogênese da língua escrita; e de 
Soares (2018) sobre alfabetização e letramento.      

Ferreiro e Teberosky (1999, p.191) consideram que “[...] 
a criança é um produtor de textos desde a mais tenra idade 
[...]” e que desde os primeiros traçados, a exemplo de garatu-
jas já existe escrita, que posteriormente se converterá em um 
“objeto substituto”, ou seja, em uma “representação simbólica.”

Nesse sentido, Soares (2018) destaca que os rabiscos, os 
jogos, as bincadeiras de faz-de-conta representam na verdade 
a fase inicial da aprendizagem da língua escrita pela criança, 
fazendo assim referência ao pressuposto de Vygotsky sobre a 
pré-história da linguagem escrita, em que a criança está em 
processo de descoberta, ao supor está escrevendo, enquanto faz 
rabiscos e garatujas. Destaca que este é “[...] o primeiro nível 
entre os níveis por que passam as crianças em seu processo de 
conceitualização do sistema alfabético, identificados tão clara-
mente por Emília Ferreiro e Ana Teberosky: níveis icônico e da 
garatuja, pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.” 
(SOARES, 2018, p.140-141).

Quanto aos documentos abordados durante a formação 
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temos a seguir uma breve discussão, os quais são norteadores 
das práticas pedagógicas e contribuem para ressignificar as ex-
periências das crianças com as múltiplas linguagens nas insti-
tuições de educação infantil do município de Fortaleza.

2.2 DOCUMENTOS NORTEADORES DA FOR-
MAÇÃO: O QUE ORIENTAM SOBRE AS EX-
PERIÊNCIAS COM A LEITURA E A ESCRITA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

Neste tópico apresentaremos os dois documentos discu-
tidos durante a formação: A criança e o seu nome: identidade, 
expressão e escrita na Educação Infantil e Proposta de sequ-
ência de atividades de oralidade, leitura e escrita – Educação 
infantil (pré-escola). 

O Documento A criança e o seu nome: identidade, ex-
pressão e escrita na Educação Infantil resulta de uma pesquisa 
realizada nas instituições de Educação Infantil da Rede Muni-
cipal de Ensino de Fortaleza sobre práticas significativas de lei-
tura e escrita com o nome próprio, tendo em vista embasar a 
práxis docente sobre a importância de a criança interagir com 
o próprio nome, em todo o seu percurso na Educação Infantil, 
uma vez que o nome influencia na construção identitária, na 
expressividade e no processo de aquisição da escrita e da leitu-
ra pelas crianças. 

Outro Documento discutido foi a Proposta de sequência 
de atividades de oralidade, leitura e escrita – Educação infantil 
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(pré-escola), publicado pela SME, por meio do Núcleo de Ava-
liação e Pesquisa das Políticas de Educação Infantil – NUPEI, 
com o propósito de qualificar e colaborar para a melhoria do 
trabalho vivenciado no cotidiano com as crianças da pré-escola. 
Partindo dessa perspectiva, o documento afirma que:

O trabalho com essa metodologia possibilita uma 
organização didática que proporciona desafios pro-
gressivos, gera conflitos e interesses cognitivos das 
crianças. As atividades propostas seguem uma or-
dem de complexidade gradativa, contínua e cres-
cente ao mesmo tempo em que desenvolvem esta-
bilidade interna, no sentido de que as crianças vão 
conquistando segurança para ler e escrever à medida 
que se familiarizam e utilizam estratégias de produ-
ção escrita. Contudo, também possibilitam flexibi-
lidade e ajustamentos criativos na condução de seu 
planejamento, a fim de contemplar os interesses das 
crianças, delineando intenções pedagógicas efetivas, 
que, de fato, proporcionem evoluções cognitivas, ri-
cas e diversificadas aprendizagens. (FORTALEZA, 
2017b, n.p)

Com suporte nas orientações expressas em tais docu-
mentos, foi ressaltado pelas formadoras que o trabalho com a 
oralidade, a leitura e a escrita é direito da criança e pressupõe 
ações sistematizadas, com intencionalidade pedagógica, não 
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devendo ocorrer apenas esporadicamente. A organização do 
trabalho pedagógico, por meio de sequências didáticas, tam-
bém contribui para que as crianças encontrem os significados 
da linguagem verbal, usando-a nos diversos contextos de ex-
periências cotidianas, como também ampliando o contato com 
gêneros textuais literários e diversos. Em consonância com essa 
compreensão, Zabala (1998, p. 18) define que “As sequências di-
dáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas 
e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 
que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos profes-
sores quanto pelos alunos”.

Tendo ainda por base o documento – Proposta de sequ-
ência de atividades de oralidade, leitura e escrita – Educação in-
fantil (pré-escola) – que trata de experiências com a linguagem 
verbal, utilizando sequências didáticas, destacamos sua princi-
pal finalidade em “[...] estimular a aquisição da escrita e o gos-
to pela leitura, ampliando o repertório literário e utilizando di-
ferentes portadores textuais em situações reais de letramento” 
(FORTALEZA, 2017b, n.p).  São especificidades dessa proposta:

Conhecer diversos gêneros literários; identificar as 
características dos diferentes estilos literários, am-
pliar o repertório literário direcionando-o às pro-
duções escritas; conhecer diferentes portadores de 
textos, identificando suas funções sociais; vivenciar 
situação de letramento na rotina escolar; desen-
volver o comportamento leitor e escritor; qualifi-
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car o processo de aquisição da escrita e da leitura, 
possibilitando a evolução psicogenética intranível 
e conceitual/internível; desenvolver a sequência 
lógico-temporal dos fatos e ampliar o vocabulário. 
(FORTALEZA, 2017b, n.p)

Apoiando-nos nessas orientações, ressaltamos que o gê-
nero literário infantil a ser trabalhado deve agregar de forma 
contextualizada outros portadores sociais de textos, aspectos 
que devem estar sistematizados no planejamento do (a) pro-
fessor (a). Nesse sentido, o documento propõe que essa expe-
riência seja realizada em um período de até dois meses, em 
dois dias da semana, considerando os tempos que não podem 
faltar9, porém não há necessidade de que as ações da sequên-
cia aconteçam em todos os momentos da rotina. O (a) profes-
sor (a) pode desenvolver essas ações em tempos alternados, 
contanto que considere o princípio da continuidade, uma vez 
que “Na continuidade das experiências é que reside a força e 
a vitalidade da ação das crianças em compreender, explorar e 
aprofundar suas hipóteses afetivas, cognitivas e sociais sobre o 
mundo” (BARBOSA; FOCHI, 2015, p. 226). Além desse aspecto, 
é importante propor experiências em que a linguagem verbal 
se articule às múltiplas linguagens da criança.

3 PONDERAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DA 
9  Os tempos que não podem faltar estão previstos no instrumental de planejamento proposto pelo PAIC. 
O instrumental consta no Caderno de registro de planejamento diário do professor da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Educação de Fortaleza e nas Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil do Município de Fortaleza 
(2018). 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ALGUMAS POSSIBILI-
DADES  

Neste tópico expomos ações que foram sugeridas ao (a) 
professor (a), conforme se expressa no Documento Proposta 
de sequência de atividades de atividades de oralidade, leitura e 
escrita – educação infantil (pré-escola) que aborda o trabalho 
com a sequência didática.

O referido documento sugere que a sequência contemple 
diversos gêneros literários, de modo que a criança se aproprie 
da leitura e da escrita de forma significativa, prazerosa e desa-
fiadora. Assim, traz a seguinte orientação para o trabalho com 
sequência didática:

Identificação do TÍTULO das narrativas: oralmente, 
indicando na capa da história; a partir de palavras 
que compõem o título da história, escritas conven-
cionalmente em fichas ou tarjetas; coletivamente, 
por meio da brincadeira da forca; brincando de caça 
ao tesouro para encontrar as palavras que perten-
cem ao título/personagens. 

Formação de PALAVRAS significativas pertencentes 
aos contextos dos gêneros e portadores usando o al-
fabeto móvel: entregar várias letras do alfabeto mó-
vel, já recortadas; reduzir a quantidade de letras do 
alfabeto, apenas em quantidade um pouco maior da 
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correspondente para formar a palavra; entregar a 
quantidade exata das letras que compõem a palavra, 
estando apenas desordenadas; substituir símbolos 
ou números pelas letras. É importante para que as 
crianças manipulem as letras nessa atividade, para 
também “mexerem” o seu pensamento, fazer, desfa-
zer, flexibilizando a sua hipótese.
 
Escrita ESPONTÂNEA de palavras, frases e trechos 
significativos pertencentes aos gêneros e portadores 
sociais de textos no contexto das narrativas: indivi-
dual, e fazendo os desenhos correspondentes; escre-
ver a partir de imagens e gravuras, etc. É necessário, 
contudo, preparar o espaço do papel (organização 
espacial) de maneiras diferentes, para receber a es-
crita das crianças, possibilitando formas variadas 
de registro espontâneo de palavras, frases e trechos 
pertencentes às narrativas exploradas. É interes-
sante expor as produções de desenhos e escritas das 
crianças para valorizar suas hipóteses. 

Escrita CONVENCIONAL de palavras, frases e tre-
chos significativos pertencentes aos gêneros e por-
tadores sociais no contexto das narrativas: o (a) 
professor (a), como escriba convencional, escreve 
as palavras que integram o campo semântico das 
narrativas, produzindo um texto coletivo (reconto); 
identificar as palavras escritas convencionalmente 
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em fichas ou tarjetas; comparar escritas produzidas 
em duplas, trios, etc; completar palavras com letras 
ou sílabas que estejam faltando; encontrar palavras 
iguais, relacionando-as aos respectivos desenhos e 
assim por diante. Fazer listas das histórias lidas; [...] 
(SME, s.d; n.p)

Ao apresentarmos essa proposta foi necessário esclarecer 
para o grupo participante que nessa última ação da sequência 
didática (escrever convencionalmente) não se deve esperar que 
as crianças já escrevam de forma convencional, contudo, elas 
devem ter a oportunidade de visualizar e comparar as escritas 
convencionais com as suas escritas espontâneas, tendo em vis-
ta que terão a possibilidade de refletir, juntamente com o (a) 
professor (a), sobre suas hipóteses de escritas. 

A participação das crianças em situações de letramento 
deve ser valorizada, de modo que elas escolham os gêneros tex-
tuais literários e os professores proponham situações a serem 
vivenciadas a partir das narrativas dos livros. É importante 
ainda observar e registrar as compreensões das crianças acerca 
das narrativas, e, assim, acrescentar outros portadores de texto 
à sequência. Dessa maneira a criança poderá ampliar o conhe-
cimento de diversos portadores textuais, bem como conhecerá 
suas funções sociais.

Tal abordagem e discussão no encontro formativo sobre 
as experiências de leitura e escrita na Educação Infantil amplia-
ram as possibilidades para os educadores participantes, confir-
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mando a importância do tema para os professores e coordena-
dores pedagógicos.

4 A PROPOSTA DE ANALISAR AS HIPÓTESES 
DAS ESCRITAS DAS CRIANÇAS

Além do estudo dos documentos mencionados, refleti-
mos com o grupo sobre as hipóteses das escritas (pré-silábicas, 
silábicas, silábicas-alfabéticas e alfabéticas) 10

A experiência se deu a partir da análise de registros fo-
tográficos com exemplos de escritas das crianças, em que os 
professores analisaram e identificaram as hipóteses. Ao final de 
cada análise, as formadoras apresentaram ações interventivas 
a serem realizadas para qualificar as hipóteses.

Parte do grupo reconheceu a necessidade dos (as) pro-
fessores (as) dessa etapa da educação básica ampliarem suas 
leituras sobre o assunto e promoverem experiências significa-
tivas de leitura e escrita com as crianças. Enquanto os demais 
demonstraram compreender essa abordagem teórica e men-
cionaram que já possibilitam experiências para as crianças nes-
sa perspectiva.

5 A ELABORAÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 
PELAS PROFESSORAS

10  Tais níveis de escritas estão explicitados no Documento: Proposta de sequência de atividades de 
oralidade, leitura e escrita – educação infantil/Pré-escola. (SME, s.d, n.p).
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Concluída a reflexão sobre hipóteses das escritas, reali-
zou-se uma atividade em grupo, em que as professoras pla-
nejaram sequências didáticas, tendo um gênero literário como 
ponto de partida, como sugerido pelo documento da SME. Esse 
momento foi finalizado com a apresentação das ações sistema-
tizadas no instrumental de planejamento.

Propomos ao grupo realizar o planejamento de sequên-
cias didáticas, considerando a rotina diária e os tempos que 
não podem faltar, os quais estão previstos no caderno de pla-
nejamento diário do (a) professor (a). Para tanto, a equipe de 
formação preparou um ambiente rico em artefatos da cultura 
letrada, principalmente gêneros textuais e portadores de textos 
diversos. 

Para o desenvolvimento da sequência, os grupos esco-
lheram um gênero textual literário e a partir dele planejaram 
ações, a exemplo de primeira ação: propor que as crianças 
identifiquem o título de uma história por meio de brincadei-
ras e outras atividades lúdicas; segunda ação: que as crianças 
formem palavras significativas do texto, utilizando o alfabeto 
móvel; terceira ação: professor deve estimular a escrita espon-
tânea de palavras, frases e trechos significativos da história; e, 
por fim, na quarta ação: comparação da escrita convencional 
do (a) professor (a) com a escrita espontânea realizada pela 
criança na ação anterior.

6 CONTRIBUIÇÕES DAS PROFESSORAS SOBRE 
A FORMAÇÃO
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 Ao final da formação, solicitamos uma avaliação por parte 

das docentes e, dentre os relatos, expomos alguns aspectos que 

demonstram uma avaliação positiva da formação, conforme 

podemos ver nos registros11 a seguir:

Através da metodologia da formação foi possível 
aliar teoria e prática, o que facilitou     compreen-
dermos o tema discutido, e possibilitou trocas de 
conhecimentos e experiências, bem como suscitou 
reflexões; ampliamos os conhecimentos acerca da 
importância do trabalho com a oralidade, a leitura e 
a escrita na Educação Infantil

Foi importante a realização de uma formação orga-
nizada pela Rede Municipal de Educação que refle-
tisse especificamente sobre o direito da criança de se 
apropriar da cultura letrada e fazer uso dela

A formação nos fez repensar sobre organizar expe-
riências que ampliem o repertório de conhecimento 
de gêneros e portadores de textos diversos, por par-
te das crianças

As formulações em destaque apontam que a formação 

11  Esses registros foram realizados durante a formação e também compõem o Relatório Técnico elaborado 
pelas formadoras e integram os arquivos da Célula de Educação Infantil do Distrito IV de Educação do Município 
de Fortaleza-Ceará.
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contribuiu para que o grupo compreendesse o assunto aborda-
do e ampliasse conhecimentos e experiências sobre o trabalho 
com a oralidade, a leitura e escrita na educação infantil, bem 
como garantir o direito da criança à cultura letrada, contudo 
ainda se faz necessário ampliar a discussão, a fim de que a lin-
guagem verbal não se constitua desarticulada das outras lin-
guagens que integram o currículo da educação infantil. Desse 
modo, ressaltamos que o tema abordado deveria perpassar o 
programa anual de formação, devido a sua importância e perti-
nência para a garantia dos direitos de aprendizagem da criança.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, discorremos sobre a experiência formativa 
com coordenadoras e professoras que atuam na educação in-
fantil, tendo a linguagem verbal como tema central. A presente 
discussão constituiu-se também como uma oportunidade de 
repensar a concepção polarizada sobre o trabalho com a orali-
dade, a leitura e a escrita, uma vez que ainda prevalecem ações 
que fragmentam o currículo, impossibilitando que a criança te-
nha experiências significativas e diversas com as linguagens. 

Vale ressaltar que a experiência formativa descrita in-
tencionou possibilitar situações que favoreçam a reflexão sobre 
a necessidade de superar práticas mecânicas de treinamento e 
prontidão nas experiências com a linguagem, como também 
desmistificar a compreensão equivocada de que práticas com a 
linguagem verbal deveriam ser abolidas dessa etapa da educa-
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ção.
Em busca de refletir a respeito dessas concepções, foi 

possível dialogar com um grupo significativo de coordenadoras 
e professoras do Infantil V da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
que compartilharam seus saberes e ampliaram metodologias e 
conhecimentos. 

Portanto, a partir das discussões aqui avultadas, é possí-
vel perceber que transformar práticas pedagógicas não é algo 
repentino, visto que concepções e crenças sobre a linguagem na 
Educação Infantil perpassam por experiências pessoais e com-
preensões acerca dos processos de alfabetização e letramento. 
Logo, nesse contexto, defende-se a plena inserção da criança no 
universo da leitura e da escrita, através de situações que sejam 
significativas para elas, que tragam sentidos, que sejam reais e 
que promovam a expressão de suas múltiplas linguagens.
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CAPÍTULO 10

GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS

Maria Cecília Silva Gurgel¹

1 INTRODUÇÃO

A gestão democrática e participativa no ambiente educa-
cional é constituída de práticas priorizam o desenvolvimento 
de todos os indivíduos que tem envolvimento no processo pe-
dagógico (GOMES E GOMES, 2015).

Nos últimos tempos, vem sendo bastante discutido a evo-
lução do papel da gestão escolar como sendo uma ferramenta 
para inserir movimentos de transformação para a atuação dos 
professores e da sociedade em geral. No entanto, para que isso 
venha a ocorre, a gestão vem buscando subsídios nos aspirais 
da democracia e da participação (GOMES E GOMES, 2015).

Princípios foram formulados para nortear as novas mu-
danças propostas no ambiente educacional, onde elegeram a 
gestão democrática como sendo um dos principais instrumen-
tos para a construção do processo de uma cidadania emancipa-
dora, autónoma e capaz de se integrar aos processos decisórios 

1  Graduação em Pedagogia pela Universidade Paulista - UNIP; Especialização em Docência do Ensino 
Superior pela Faculdade Global  - FG; Mestranda  em Ciências da Educação  pela  ISCECAP /MINTER. 
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(BRASIL, 2015).
Com isso, aparece um novo processo de educação, sen-

do que a gestão democrática e participativa acaba adquirindo 
uma dimensão que articula os recursos humanos, burocráticos 
e financeiros, fazendo com que seja cumprido a essência da 
educação, que segundo Gadotti (2016, p.52) é “fazer da educa-
ção, tanto formal, quanto não formal, um espaço de formação 
crítica”.

Para Modolo (2007), a gestão escolar democrática parti-
cipativa tem sua concessão como sendo um elemento para de-
mocratizar a escola, que faz auxílio em compreender a cultura 
instituição da escola e seus procedimentos, e em articular os 
relacionamentos sociais, da qual é parte integrante, os desafios 
concretos do contexto historicista que é vivenciado.

O processo de construção dessa gestão escolar, implica 
em repensar a lógica da organização e participação das relações 
escolares, criando discussões participatórias com o intuito de 
discutir as finalidades escolares, bem como a definição de me-
tas e tomada de decisões coletivas.

Desta forma o objetivo do presente trabalho é mostrar 
aos professores que não é apenas suficiente o desenvolvimento 
de saberes e competência dentro do ambiente de sala de aula, 
é fundamental que compreendam como são tomadas algumas 
decisões no sistema de ensino.

Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, sendo 
pesquisados livros, artigos, periódicos, revistas e sites da Inter-
net.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E PAR-
TICIPATIVA ALIADA AO PROJETO PÚBLICO 
PEDAGÓGICO 

A procura da compreensão da escola como sendo uma 
cultura contendo uma identidade própria, pode-se nesse cami-
nho descobrir valores, atitudes, imagens e manifestações. Isso 
tudo significa, o conhecimento do projeto de ação, que é um 
fruto perante as ações coletivas dos envolvidos no ambiente es-
colar (SILVA, 2006).

Segundo De Rossi (2014), a prática voltada a gestão não 
tem esgotamento no contexto da instituição escolar, e também 
não tem redução à ação dos gestores nos procedimentos ad-
ministrativos e pedagógicos. É preciso possuir em conta um 
projeto pedagógico, com asseguração através da organização 
trabalhista escolar colegiado, tendo envolvência, se houver pos-
sibilidade, todos os personagens atuantes no contexto escolar, 
pois uma prática que acabe dando respostas a alguns proble-
mas que existem é uma construção coletiva, onde precisam ter 
comprometimento distintas ações individualistas.

A consolidação educacional sendo um direito de todos, 
não é apenas um objetivo apenas do governo, mas sim de todos 
os cidadãos. Desta forma, não adianta apenas disponibilizar o 
acesso e garantir a permanência dos alunos, é fundamental a 
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construção de um projeto político pedagógico, levando em con-
sideração as necessidades culturais e sociais de toda a popula-
ção.

Para Veiga (2013a), o projeto é considerado um meio de 
engajamento voltado a coletividade para a integração de ações 
dispersas, acabar criando sinergias no contexto da busca de so-
luções alternativas para distintos momentos do trabalho pe-
dagógico – administrativo, desenvolver o sentimento de per-
tença, mobilização dos protagonistas para explicitar os intuitos 
comuns com definição no norte das ações a terem desencadeio, 
fortalecimento da construção de uma coerência comum, mas 
fundamental, para que ação da coletividade venha a produzir 
seus efeitos.

Existe a Lei nº 9.394/96, que consta que as instituições 
de ensino, terão a incumbência da elaboração e execução de 
propostas pedagógicas. Isto acaba aderindo a ideia da escola 
assumir a reflexão da intencionalidade da educação.

A proposta pedagógica é relacionada com toda a organi-
zação do trabalho educacional. Já o plano de trabalho faz rela-
ção com as questões em sala de aula e questões administrativas. 
Com isso, o plano de trabalho acaba sendo um detalhamento 
do projeto, tendo como responsabilidade que os docentes, a 
equipe técnica e os funcionários elaborem e cumpram o plano 
de trabalho, que também pode ser chamado de plano de ensino 
ou plano de atividades (VEIGA, 2013b).

O Projeto Político Pedagógico é caraterizado como sendo 
um movimento de luta pela democratização da escola. No en-
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tanto, para que isso ocorra, é fundamental enfrentar o desafio 
da educação emancipatório, organizando os processos de tra-
balho pedagógico (VEIGA, 2013a).

Segundo Modolo (2007), existem quatro motivos que 
acabam justificando a importância do Projeto Político Pedagó-
gico, que são:

1. Na escola, diretores, especialistas, professores, fun-
cionários, alunos e comunidade possuem envolvência 
numa atividade em conjunto para formação humana, 
implicando nos valores e convicções. Por este motivo, 
o Projeto Político Pedagógico torna-se a expressão das 
aspirações e interesses grupais.

2. O Projeto Político Pedagógico resulta das práticas par-
ticipativas, do trabalho voltado a coletividade, o que 
propicia realizar os intuitos com proposição e o bom 
funcionamento escolar;

3. Formular o Projeto Político Pedagógica torna-se tam-
bém uma prática de educação, devido ao fato que, a 
organização escolar é constituinte de um espaço de 
formação. Todos poderão aprender a fazer do exercí-
cio trabalhista um objetivo de reflexões e pesquisas;

4. O Projeto Político Pedagógico acaba expressando a au-
tonomia da equipe escolar. Na realização do trabalho 
voltado a coletividade, tem seu significado que o gru-
po fez a definição de princípios e os intuitos, tendo 
envolvência práticas de gestão negociadas, unidade 
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teórico-metodológica, sistema de acompanhamento e 
avaliação;

Segundo Veiga (2013a) a instituição escolar não é consi-
derada apenas uma reprodutora de relações sociais e valores, 
mas sim, uma instituição de confronto, resistências e que ve-
nha trazendo inovações. Sendo que as inovações educacionais 
devem proporcionar a produção de rupturas, procurando rom-
per com a classista cisão perante concepção e execução (VEIGA, 
2013a).

O desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico acaba 
sendo um processo com uma vivência democrática. Com isso, 
existem erros e acertos, mas não tendo apenas a responsabili-
dade da equipe de coordenação, mas sim, de todos que serão 
responsáveis por recuperar o caráter público, democrático da 
educação.

O Projeto Político Pedagógico tem consideração como 
um potencializar colaborativo, mantendo objetivos comuns e o 
compromisso perante a educação.

Segundo Paro (2012), é possível ter consideração da edu-
cação como de forma intrínseca política em um duplo dimen-
sionamento: por um lado, é partindo da educação, tendo seu en-
tendimento como atualização histórico-cultural, que o homem 
acaba se construindo ema sua historicidade, trazendo inclusa a 
dimensão política; de outro lado, a educação, com fundação em 
aceitar o outro como legítimo sujeito, tem apresentação como a 
realização da convivência em passividade e de cooperação que 
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faz a negação da dominação e labora em prol da democracia.
A dimensão política da educação é considerada a relação 

da prática democrática, que é fundamental construir uma so-
ciedade mais igual. (PARO, 2012).

O que não se pode esperar, é que tudo será feito de forma 
tranquila, e que não será necessário realizar disputas de posi-
ções de defesa dos diversos pontos de vistas de todos os envol-
vidos nesse processo (PARO, 2012).

Segundo Paro (2012), a crítica que é possível realizar 
quanto a concepção de conservação de administração escolar 
que faz aceitação de aplicar na escola os mesmos princípios e 
metodologias da empresa mercantil, entretanto com as devidas 
adaptações, pois é reconhecido tratar-se de empresas distintas, 
é a observação de que os intuitos escolares não são somente 
distintos mais antagônicos aos da empresa capitalista.

O planejamento deve envolver as atividades práticas e 
reflexivas dos indivíduos envolvidos, sendo que a partir das 
práticas sociais, poderão transforma todo o planejamento em 
ações conscientes e intencionais.

Para Souza e Correa (2012), elaborar o projeto pedagó-
gica precisa ter implicação no planejamento da ação diária, da 
prática da educação, não podendo ser algo a mais ou em anexo, 
precisando ficar encarnado nos relacionamentos educativos, 
não resultando em uma apenas encadernação a ter apresenta-
ção.

Elaborar o Projeto Político Pedagógico tem deliberação, 
constituído dos indivíduos em envolvência com o projeto edu-
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cacional da escola. Acaba sendo o resulto de processo extre-
mamente completo de discussões, requerendo tempo, estudo, 
reflexão e aprendizagem em ambiente coletivo (VEIGA, 2013b).

2.2 PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
NA ESCOLA

A Constituição de 1988 e a atual Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei 9394/96) LDB, nos seus artigos 14 
e 15, surgiu como documento que busca implementar a gestão 
democrática da educação, através dos princípios norteadores 
para essa prática que propõem a definição das normas da ges-
tão democrática, pelos sistemas de ensino de acordo com as 
suas peculiaridades. Tais princípios são:

I – Participação dos profissionais da educação na 
elaboração do Projeto Político Pedagógico na escola.
II – Participação das comunidades escolar e local em 
Conselhos Escolares. (LDB – Lei 9394/96)

A legislação vigente determina que os sistemas de ensi-
no regulamentem a gestão democrática através de dois instru-
mentos essenciais a promoção da participação que é a elabora-
ção do Projeto Político Pedagógico da escola, de forma coletiva 
e a atuação efetiva dos Conselhos Escolares, construindo assim 
a autonomia da instituição de ensino.

Os objetivos perseguidos pela Educação devem ser alcan-
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çados por intermédio de uma gestão que compreenda a ad-
ministração escolar como uma atividade que reúna esforços 
coletivos. E para que essa participação coletiva seja garantida, 
um elemento é fundamental que é a capacidade de se praticar 
o respeito e a aceitação às diferenças de pensamentos, como 
bem defende Araújo (2010): “o reconhecimento da existência 
de diferenças que convivam no interior da escola é que susten-
ta através do debate e do conflito de ideias, o próprio processo 
democrático” (ARAÚJO, 2010. p. 134).

A construção coletiva através da participação de profes-
sores, gestores, alunos e pais possibilita condições para de for-
ma reflexiva realizar a leitura da realidade local e estabelecer 
metas e diretrizes sobre as quais será direcionado o trabalho da 
escola.

Segundo Veiga (2008, p.23) “a legitimação do Projeto 
Político Pedagógico depende do grau de envolvimento e do tipo 
de participação dos indivíduos envolvidos no processo”.

A implantação de um modelo de gestão participativa, dá 
origem a uma mudança significativa no papel de cada indiví-
duo que faz parte da escola, fazendo o mesmo sentir-se parte 
do processo através de uma atuação efetiva.

Tal participação não deve ser resumir apenas a tomada 
de decisões. No entendimento de Paro (2011, p.82) “apenas a 
eleição para diretor e a existência do Conselho Escolar não re-
presenta a real implementação da gestão democrática”.

Paro (2011), defende ainda que: “o conselho escolar que 
deveria existir para dar apoio e auxiliar o diretor na sua tarefa 
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de administrar a escola, acaba sendo mais um encargo do qual 
ele precisa prestar contas” (PARO, 2011, p. 83).

No entendimento dos diversos autores que abordam a 
democratização da gestão escolar a autonomia e a descentra-
lização estão inteiramente interligadas. De acordo com Veiga 
(2012, p.20), “a socialização do poder propicia a participação 
coletiva e a construção da autonomia que elimina a dependên-
cia da escola de órgãos externos que elaboram as políticas, das 
quais a escola é mera executora”.

Dentre os conceitos de autonomia Barroso (2008, p.123) 
defende que “o conceito de autonomia está etimologicamente 
ligado à ideia de auto governo, isto é, a faculdade que os indi-
víduos, ou as organizações, têm de se regerem por regras pró-
prias”.

Ainda sobre autonomia Araujo (2010, p.100) afirma:

A autonomia, portanto, precisa ser conquistada a 
partir da democratização interna e externa da es-
cola, politizando o espaço escolar e propiciando o 
desenvolvimento de duas facetas importantes da 
autonomia escolar: a autonomia da escola    e    a 
autonomia dos sujeitos sociais.

Aliando participação, autonomia e descentralização con-
sidera-se que o modelo de gestão pode atingir resultados satis-
fatórios, porém um elemento passa a ser fundamental para a 
consolidar o processo, que é a transparência das ações. Existe a 
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necessidade da instituição escolar dá satisfação das suas ações 
ao conjunto dos envolvidos no processo.

“Uma vez que a escola tem funções sociais explicitas não 
pode ser isolada em si mesma, separada da realidade em que 
está inserida, mas integrada numa comunidade que interage 
com a vida social ampla” (LIBÂNEO, 2014, p.114). 

2.3    OS   DESAFIOS   E   A  IMPORTÂNCIA 
DO PROJETO PÚBLICO PEDAGÓGICO PARA 
A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO 
DEMOCRÁTICA

É fundamental levar em conta, que o projeto político-
pedagógico (PPP) se apresenta como sendo objeto de estudos 
tanto para professores como para pesquisadores, na busca de 
avanços referentes a qualidade de ensino (HAHN E MACHADO, 
2012).

A construção do PPP, é peça fundamental no planejamen-
to das instituições de ensino e seus diversos níveis e modalida-
de. Pois é o PPP que demonstrará o que é idealizado pela escola, 
suas metas e objetivos, mostrando os possíveis caminhos para 
atingi-los (MACEDO, 2013).

Sabe-se que a escola está inserida na comunidade como 
sendo uma das principais instituições de formação de perso-
nalidades, caráter, e de convívio sociocultural. Desta forma, é 
fundamental que ela não permaneça inerte nas conjecturas de 
que a educação se constrói dentro de um vazio ideológico, onde 
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a teoria de vivencia nos centros acadêmicos acaba desenvolvi-
mento o seu papel por excelência (FREITAS, 2014).

O PPP vem para fomentar as discussões e reflexões sobre 
qual modelo de escola é requerido, sendo participativa e com-
prometida em relação a sociedade-escola ou positiva, sendo que 
já contém seus métodos de ensino já definidos pelos modelos 
partilhados (FREITAS, 2014).

É um instrumento teórico-metodológico que visa 
ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da 
escola, só que de uma forma refletida, consciente, 
sistematizada, orgânica e, o que é essencial, 
participativa. E uma metodologia de trabalho que 
possibilita resignicar a ação de todos os agentes da 
instituição (VASCONCELLOS, 2005, p.143).

Como pode-se perceber, nesta definição, o PPP não é con-
siderado uma ação que se ergue de forma individual por alguns 
membros da instituição, e sim, precisar participar dessa cons-
trução todos os envolvidos no contexto social em que a escola 
se faz presente, sendo alunos, pais, funcionários, etc.

É político no sentido de compromisso com a 
formação do cidadão para um tipo de sociedade” 
e “é pedagógico porque possibilita a efetivação da 
intencionalidade da escola, que é a formação do ci-
dadão participativo, responsável, compromissado, 
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crítico e criativo (VASCONCELLOS, 2005, p.145).

Com isso, é importante que a escola não veja o projeto 
como sendo apenas uma forma de mais um documento, fican-
do engavetado se abstendo do presente.

Definir o PPP como sendo uma ferramenta que facilite 
o processo de construção de conhecimento, e projeta-lo como 
intencionalidade educativa é fundamental para agregar valor 
nos princípios da organização social, cultural e educativa da 
comunidade (FREITAS, 2014).

O projeto representa a oportunidade de a direção, a 
coordenação pedagógica, os professores e a comu-
nidade, tomarem sua escola nas mãos, definir seu 
papel estratégico na educação das crianças e jovens, 
organizar suas ações, visando a atingir os objetivos 
que se propõem. É o ordenador, o norteador da vida 
escolar (LIBANEO, 2011, p.24)

Com isso, o projeto político pedagógico na sua essência 
acaba não resolvendo todos os problemas que a escola deverá 
enfrentar. No entanto, a elaboração de forma coerente e partici-
pativa poderá trazer contribuições para uma organização mais 
eficaz e inclusiva, diminuindo desafios que a instituição lida no 
seu cotidiano.

2.4  O  PROJETO  PÚBLICO  PEDAGÓGICO  COMO 
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INSTRUMENTO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

Na atualidade, o conhecimento acaba passando a ser 
considerado como um instrumento que tem a capacidade de 
subsidiar a efetivação dos direitos humanos de todas as pesso-
as. Através de conhecimento, a população se instrumentaliza 
para procurar uma participação ativa em todos os setores da 
sociedade (SANTOS, 2009).

Para conseguir alcançar todos, o conhecimento, sua pro-
dução e disseminação, necessitam ter um alcance democrático. 
A própria ciência moderna tem de alguma forma, tem recupe-
ração perante sua autonomia, como afirma Boaventura Santos 
(2016, p.9) “Transformar o conhecimento de maneira a torná-
-lo menos elitista, mais ativo, mais envolvido nas questões de 
cidadania e menos dependente dos programas e das necessida-
des do capitalismo”.

Neste contexto, Arruda e Boff (2010), acabam defenden-
do o conhecimento pela práxis, um modelo que é construído 
partindo da prática de sujeitos em processo de desenvolvimen-
to da práxis:

(...) a concepção de conhecimento da práxis postu-
la como fonte primeira do conhecimento humano 
a pratica; concebe que o ser humano concreto, é ao 
mesmo tempo, individual e social, e, portanto, que 
o conhecimento humano nasce de sua pratica indi-
vidual e social. Conhecer tem, por conseguinte, um 
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sentido de experimentar, vivenciar e, a partir daí, 
conceituar, ganhar consciência. (ARRUDA; BOFF, 
2010, p. 21).

Com isso, surgem as convicções de que o ato do conhe-
cimento, é um caminho para compreender a realidade, e que 
apenas ser possuinte de conhecimento, não transformará a re-
alidade. Arruda e Bolf (2010, p.12), defendem que somente a 
conversão do conhecimento em ação transforma a realidade, 
“chamamos práxis a esta continua conversão do conhecimento 
em ação transformadora e da ação transformadora em conhe-
cimento”.

Isso quer dizer, que conhecimento não gera mudança. 
A organização educacional como sendo uma instituição for-
mal com responsabilidades pela construção e socialização dos 
conhecimentos, tem em sua intencionalidade a promoção das 
condições fundamentais à construção, socialização e armaze-
namento do conhecimento. Com isso, espera-se que os seus ob-
jetivos, metas e estratégias encontrem-se voltados para a cons-
trução e disseminação do conhecimento. No entanto, relacio-
nado com os mecanismos de comunicação, de veiculação dos 
conhecimentos e informações a todos os elementos que com-
põem a comunidade educativa ainda existe um percurso a ser 
construído. Este percurso é atrelado com a efetivação da gestão 
escolar democrática no cotidiano escolar (SANTOS, 2009).

Considerando o conhecimento um valioso recurso estra-
tégico para a vida das pessoas e das organizações, sua aquisi-
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ção, aplicação e disseminação precisam ser estimuladas, e para 
tanto, mecanismos de comunicação e trocas de informações e 
conhecimentos precisam ser efetivados no interior escolar, e 
dessa forma garantir a conquista e alcance dos objetivos pre-
tendidos, que devem se estruturar e trabalhar com o conheci-
mento para maximizar os resultados pretendidos, pois, apenas 
deter o conhecimento sobre determinado assunto, por si só, 
não significa poder de mudança e realização. É atrelada a sua 
gestão que ele faz a diferença. 

A grande facilidade com que os conhecimentos têm sua 
disponibilização através de meios tecnológicos como a internet, 
tornando mais difícil discernir perante o que é valido ou não, 
pois há uma grande confusão de fontes, onde a confiabilidade 
dos conhecimentos torna-se questionáveis, exigindo um olhar 
mais apurado e crítico no que está procurando. Com isso, é 
importante nesse momento, o estabelecimento de uma dife-
renciação entre informação e conhecimento (SANTOS, 2009).

Se para ter-se uma boa atuação na sociedade na atuali-
dade, a pessoa precisa ter conhecimento, no entanto, para uti-
lizar-se bem estes conhecimento, ele precisa ser gerido, admi-
nistrado de maneira que sua construção e disseminação este-
jam voltadas para os objetivos do indivíduo ou da organização 
(MORETO, 2016).

Neste contexto, a equipe escolar precisa ter clareza des-
tas questões, definir coletivamente os princípios e ações que 
irão pautar a gestão do conhecimento no interior escolar, e pla-
nificar tais decisões e princípios no projeto político-pedagógico 
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escolar. É no interior do PPP que a gestão do conhecimento 
deve ser explicitada e gerenciada em cada unidade de ensino 
(SANTOS, 2009).

Então, articular a gestão do conhecimento no PPP, impli-
ca em organizar as principais políticas, processos e estratégias 
gerenciais e tecnológicas, tendo como referência a compreen-
são da realidade, necessidade e possibilidade de cada institui-
ção, buscando alcançar cada vez mais o alcance de resultados 
positivos (SANTOS, 2009).

3 CONCLUSÃO

Como pode ser visto, o PPP se torna uma direção para as 
ações da escola. Sendo um ato intencional que precisa ser esta-
belecido de forma coletiva, e desta forma, acaba passando a ser 
compromisso de todos os envolvidos.

O PPP reflete as opções de escolha, prioridade para for-
mação de cidadãos e acaba expressando atividades pedagógi-
cas, que acabam levando a escola ao alcance de seus objetivos 
educacionais. É importante para a educação básica, por ser um 
documento que diz não à uniformização. Acabou deixando de 
ser apenas um conjunto de planos e diretrizes, se fez abrangen-
te por ser projeto, político e pedagógico.

As relações que são efetivadas no interior escolar são 
elementos que tanto podem emperrar o processo de mudan-
ça quanto facilitar. A participação ou não dos professores, na 
elaboração e implementação do PPP, influencia diretamente na 
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efetivação do instrumento. Apesar de muitas pessoas conside-
rarem importante a elaboração do PPP, e muitos estão insa-
tisfeitos com a realidade educacional, acabam permanecendo 
cada um dentro do seu espaço, reproduzindo a situação vigente.

Por fim, a mudança educacional como processo social, 
político, ideológico e cultural está associada ao contexto histó-
rico do qual se serve. Pensar na mudança dentro das institui-
ções educacionais significa buscar conhecer, a marca pessoal 
de cada escola, com seus traços, cultura peculiar, definição do 
seu modo de trabalhar, representado nas concepções dos pro-
fessores e demais profissionais envolvidos no interior da escola 
e que produzem sentido ao trabalho desenvolvido no espaço 
escolar. Contextualizar o processo de mudança nas reais possi-
bilidades de cada grupo.
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