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Resumo 

 

 
 O presente projeto intitulado como “Caminhos e (Des) Encontros na 
Construção do Trabalho Coletivo” tem como objetivo discutir a 
importância do trabalho coletivo no ambiente escolar e na prática 
pedagógica pautada na gestão democrática. Surgiu no contexto do 
próprio exercício da Gestão Escolar, a qual muitas vezes me sentia 
frustrada e inquieta com alguns acontecimentos, pois observava que 
no cotidiano escolar muitos eram os fatores que dificultavam a 
realização do trabalho coletivo e sabendo da importância deste, ficava 
questionando, analisando, refletindo e buscando os por quês de tanta 
dificuldade para a execução e realização do mesmo. Este projeto foi 
elaborado, visando à participação da comunidade escolar, buscando 
discutir propostas de organização do trabalho coletivo e sua 
importância, levando em consideração os grandes desafios 
encontrados na escola. O projeto será desenvolvido em forma de 
grupo de estudos de envolvendo a comunidade escolar, propondo um 
conjunto de discussões teóricas referente à gestão democrática, 
organização do trabalho escolar e a dimensão participativa da 
comunidade escolar nas decisões. 
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Caros Colegas!!! 

A elaboração deste material didático faz parte das atividades previstas e 

desenvolvidas no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) da Secretaria 

Estadual de Educação; que tem como objetivo a Formação Continuada dos 

professores da rede Estadual de Ensino realizada em parceria entre o ensino 

superior e a educação básica na busca de uma melhor qualidade de ensino. 

Nesse sentido, este caderno pedagógico foi elaborado buscando atender as 

necessidades do Colégio Estadual Arthur de Azevedo, através da sistematização do 

material utilizado nas oficinas em estudo o qual será posteriormente usado pela 

comunidade escolar como material de apoio pedagógico. 

Assim, o objetivo deste material é de possibilitar a discussão, reflexão e 

análise referente à importância do trabalho coletivo no ambiente escolar a na prática 

pedagógica, pautando-se na gestão democrática, de modo a melhorar a atuação da 

comunidade escolar para que juntos tracemos metas que contribua para o processo 

pedagógico e de ensino-aprendizado.  

  



INTRODUÇÃO 

 

O caderno pedagógico que será apresentado esta diretamente ligado ao 

trabalho coletivo no ambiente escolar.  

Dallari (1984), revela que se deve buscar a participação para atingir grandes 

objetivos. Assim, faz-se necessário buscar alternativas educacionais, políticas e 

sociais de superação das barreiras que impossibilita trabalho coletivo, no espaço 

escolar.  

Bordenave (1994. p. 12) afirma que: 

 

[...], apesar de participação ser uma necessidade básica, o homem não 
nasce sabendo participar. A participação é uma habilidade que se aprende 
e se aperfeiçoa. Isto é, as diversas forças e operações que se constituem a 
dinâmica da participação, devem ser compreendidas e dominadas pelas 
pessoas. 
 

Dessa forma, é possível perceber a necessidade da construção da 

participação no espaço escolar, pois através desta participação pode-se tornar um 

cidadão critico de suas ações e do seu espaço social. 

Participar, atuar, criar, opinar, construir e lutar nem sempre são tarefas fáceis 

no cotidiano do cidadão, pois se vive num mundo capitalista, egoísta e consumista 

que muitas vezes impede que as ações coletivas sejam efetivadas. 

A vontade da melhoria da qualidade de ensino, uma melhoria de vida para 

pessoas, a busca pela diminuição das desigualdades, a inserção social e etc. tem 

rendido a comunidade escolar um grande desafio, que necessita da participação, do 

envolvimento de toda comunidade escolar. No entanto, é preciso parar e refletir um 

pouco sobre a importância do trabalho coletivo no contexto escolar, pois são muitos 

os questionamentos voltados para este ambiente, em busca de algumas respostas 

que ajude a resolver problemas complexo do cotidiano. 

Neste sentido, este trabalho é uma forma de compartilhar, conhecer e 

aprofundar o conhecimento no que diz respeito a participação, trabalho coletivo e 

gestão democrática no espaço escolar. 

Dessa forma, esta produção didática inicia com a atividade “Apresentação do 

caderno pedagógico”; no qual haverá um esclarecimento, o estabelecimento de 

compromissos pessoais e reflexões iniciais sobre o conceito de trabalho coletivo no 



ambiente escolar. Na segunda atividade, “A necessidade de tomar decisão”; será a 

discutido referente à importância da participação da comunidade escolar nas 

tomadas de decisões. Na terceira atividade, ”A importância da integração e da 

comunicação no ambiente escolar”; será trabalhado de forma que percebam a 

necessidade da comunicação e integração no ambiente escolar. Na quarta atividade 

será destacando a “Organização do trabalho pedagógico” buscando fortalecer ações 

pedagógicas no ambiente escolar e conhecer a organização do trabalho pedagógico. 

Na quinta atividade, ”LDB e a gestão democrática”; será trabalhado afim de 

conhecer a LDB(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394/96).  

como norteadora da gestão democrática. Na sexta atividade “A escola e a 

democracia” será refletido sobre o termo democracia no ensino-aprendizagem 

segundo Paro (2007). 

Acredito que, com essas discussões se refletirá um pouco mais sobre o 

trabalho coletivo e a importância de se estabelecer parcerias e alianças no contexto 

escolar. 

  



TEMA: 

 

Apresentação/Cronograma do Curso 

 

Objetivos: 

 

Discutir a importância do trabalho coletivo no espaço escolar  

Esclarecer aos integrantes do grupo as ações que serão desenvolvidos 

durante a realização do projeto. 

 

Nesta atividade, será apresentado o projeto; justificado a escolha do tema em 

questão, sua finalidade e revelado os passos que serão percorridos durante sua 

implementação, destacando a importância da participação, da cooperação e do 

envolvimento dos participantes para o êxito deste projeto. 

Na sequência, se dará início ao estudo do texto abaixo, onde comentará e 

discutirá algumas questões ligadas ao contexto escolar. 

 

A importância do trabalho coletivo 

 

 A discussão sobre gestão democrática tem sido objeto de vários estudos e 

pesquisas, trata-se da participação dos profissionais e da comunidade escolar na 

gestão da mesma, normas da gestão democrática do ensino público: 

 

 Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação de básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico escolar; 

II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (Brasil, 1996). 

 

Nesta ótica, é fundamental percebemos que a participação é o elemento 

essencial e indispensável para que realmente ocorra e efetive a gestão democrática. 



Dallari (1984, p.12) destaca que: 
 

O homem é um animal que não vive sozinho, pois todo ser humano, desde 
que nasce até o momento que morre, precisa da companhia de outros seres 
humanos. Foi observado isso que o filósofo grego Aristóteles escreveu que 
o homem é um animal político, pois é a própria natureza humana que exige 
a vida em sociedade.  

 

De acordo com Dallari, o homem é um ser social por natureza e, por isso, 

tudo que ele tem ou realizara é tido ou realizado em sociedade. 

Essa necessidade do ser humano em viver em sociedade nem sempre foi ou 

é algo fácil de lidar, pois muitos são os conflitos sociais, pessoais e coletivos a qual 

todos estão inseridos. Sendo assim, é preciso pensar em ações que amenizam 

estes conflitos, pois as divergências sempre existirão, mas o diálogo, a tolerância, o 

respeito e a compreensão devem ser elementos essenciais para se viver em 

sociedade, de forma que assegure à individualidade de cada um. 

Para tanto, a escola é um espaço público de construção coletiva e 

crescimento social, pois o homem é dotado de necessidades afetivas, psicológicas e 

espirituais que podem se consolidar neste ambiente. 

Pertencer ao ambiente escolar é sem dúvida um desafio, pois muitas são as 

necessidades de tomada de decisão de caráter coletivo e a partir desta participação 

e integração da comunidade escolar é que se pode obter ou não resultados positivos 

ou negativos neste contexto. 

 

É necessário que todos tenham consciência de que todos os dias são 
tomadas decisões que, com maior ou menor intensidade, afetam a vida de 
muitos. Especialmente nos tempos modernos, em que a grande maioria das 
pessoas vive nas cidades, numa convivência íntima praticamente 
obrigatória, as atitudes de cada um repercutem imediatamente na situação 
de outros. E mesmo os que vivem em lugares isolados sofrem as 
consequências de decisões tomadas à sua volta ou, às vezes em lugares 
muito distante. (Dallari 1984, p. 23) 

 

Neste conceito, vale ressaltar a importância da participação nas tomadas de 

decisões, pois as diferentes formas de pensar, participar, discutir e agir influenciam 

diretamente nas ações planejadas e executadas no ambiente escolar. 

Paro (1998, p.06) destaca: 



 

Entendida a democrática como medição para a realização da liberdade em 
sociedade, a participação dos usuários na gestão da escola inscreve-se 
inicialmente, como instrumento a que a população deve ter acesso para 
exercer o seu direito a cidadania. Isto porque, à medida que a sociedade se 
democratiza e como condição dessa democratização, é preciso que se 
democratizem as instituições que compõem a sociedade, ultrapassando os 
limites chamada democracia política e construindo aquilo que Norberto 
Bobbio chama de democracia social.  
 

Diante da colocação de Paro, pode-se perceber que compreender as relações 

preestabelecidas no interior da escola é importante, para que se entenda a 

complexibilidade deste ambiente, pois ao mesmo tempo que é um espaço de 

oportunidade, de compartilhar idéias, sugestões e inovações também é um espaço 

de contradições e conflitos. 

Assim, vale lembrar que no cenário educacional contemporâneo a escola é 

vista como uma organização social, cultural e humana onde as pessoas devem 

participar efetivamente nas tomadas de decisões propostas e executadas de 

interesses comuns. 

 

Questões norteadoras 

1 - Você consegue perceber, nos últimos anos, as mudanças que ocorreram no 

ambiente escolar? 

2 - Você acredita que as transformações que tem ocorrido trouxeram mudanças 

positivas ou negativas para o ambiente escolar? 

3 - Você tem sentido certos desconfortos com relação a este processo de mudança? 

Por quê? 

4 - Você encara a tomada de decisão como algo que pode prejudicá-lo ou como algo 

que ajudá-lo? 
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TEMA: 

A necessidade de tomar decisões. 

 

Objetivo: 

 

Promover a discussão referente à importância da participação da comunidade 

nas tomadas de decisões; 

 

Nesta atividade se propõe a leitura do texto abaixo e a discussão das 

questões norteadores, buscando uma reflexão referente as tomadas de decisões no 

contexto escolar. 

 

Será que devo tomar decisão? 

 

Muitas vezes o simples fato de saber que temos que tomar algumas decisões 

diante de um problema nos traz sentimos de insegurança, de angústia e de 

inquietação, pois o medo de errar, falhar e ser criticado faz com que não nos 

comprometemos ou envolvemos com um problema. 

 

Segundo Dallari (1984, p. 22): 

 

O simples fato de estar viva obriga uma pessoa, qualquer pessoa, a tomar 
decisões muitas vezes por dia. Algumas vezes são decisões sobre assuntos 
que interessam exclusivamente a cada uma e não trazem consequências 
para a vida social. Há, porém, um número muito grande de casais em que a 
decisão tomada por uma pessoa produz consequências sérias para muitas 
outras. Ocorrem, também, inúmeras situações em que é conveniente ou 
mesmo necessário que uma decisão seja tomada por várias ou muitas 
pessoas em conjunto.  

 

Assim, refletir a importância das tomadas de decisão é algo essencial para o 

trabalho coletivo; pois o mesmo só é efetivado a partir da participação e integração 

de toda comunidade escolar. 

Dallari (1984, p.24) aponta que: 

 



O que fica claro é que a decisão de não tomar decisões é um grande 
engano. Na realidade, a vida humana sempre oferece, em relação a quase 
tudo, mais de um caminho, e por isso é necessário decidir sobre o que mais 
convém. A pessoa que não que ter o trabalho ou assumir a 
responsabilidade de decidir, está, nesse momento, tomando uma decisão: a 
de permitir que outros decidam em seu lugar, o que poderá acarretar 
grandes prejuízos e um arrependimento sem cura. 

 

Dessa forma, o autor destaca a responsabilidade que cada um em suas 

escolhas, pois aquele que não participa de uma decisão é tão responsável quanto  o 

que decidiu. 

O outro aspecto importante que Dallari (1984, p.24) destaca referente à 

democracia: 

 
Um aspecto interessante e grave, que é oportuno lembrar, é que um 
sistema político só é democrático quando as decisões são tomadas com 
liberdade e se respeita a vontade da maioria. Ora, quando muitos negam a 
participação das decisões inevitável que a tarefa de decidir fique nas mãos 
da minoria, ou seja, a omissão de muitos impede que se tenha um sistema 
democrático.  

 
Assim, é importante que todos se envolvam no processo de tomada de 

decisões para que a escola cumpra seu papel na democratização do ambiente 

escolar.  

 

Se todos reconhecerem essa necessidade e assumir positivamente sua 
responsabilidade os conflitos serão superados de modo mais justo e mais 
de acordo com as necessidades comuns, em benefícios de cada indivíduo e 
de toda a sociedade. (DALLARI, 1984, p.25) 

 

No entanto, a liderança, a autonomia, a participação e, a transparência, a 

coletividade, a ética, a solidariedade e o compromisso precisam fazer parte deste 

ambiente. 

Nessa perspectiva, discutir a importância e a necessidade da participação da 

comunidade no processo decisório, seus reflexos no ambiente escolar é importante, 

pois a escola é um espaço coletivo e as tomadas de decisões repercutirão na vida 

de todos influenciando positivamente ou negativamente. 

 

  



Questões norteadoras 

1 - Você concorda com as colocações do autor? 

2 - Para você, é importante que todos participem nas tomadas de decisão? Por quê? 

3 - Como ocorrem as tomadas de decisão no ambiente escolar? Por quê? 

4 - Você concorda com o tipo de tomada de decisão que acontece no seu ambiente 

escolar? Por quê? 
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TEMA: 

A importância da integração e da comunicação no ambiente escolar. 

 

Objetivo: 

 

Perceber a necessidade da comunicação e integração no ambiente escolar. 

 

Nesta atividade,  ocorrerá uma dinâmica onde o grupo se dividirá em dez 

subgrupos; cada subgrupo receberá lápis, A4, fita adesiva e tesoura. Será 

distribuído para cada subgrupo o nome da parte do corpo que eles deverão 

desenhar e recortar(tronco humano, uma cabeça com o cabelo e a face em branco, 

um olho esquerdo, um olho direito, uma boca humana, um nariz humano, um braço 

esquerdo humano, um braço direito humano, uma perna esquerda humana e uma 

perna direita humano).Não se dará mais nenhuma orientação. Após terem 

desenhado e recortado, se pedirá que cada subgrupo escolher um representante. 

Este representante irá até o quadro e colará a parte que o subgrupo desenhou de 

forma que monte a figura do corpo humano. Após o término da colagem,  

observarão a imagem e que farão uma análise da forma estética da figura montada 

seguindo os seguintes critérios: tamanho, forma, proporcionalidade das partes e etc.. 

Assim, perceberão que a proposta do trabalho foi desenvolvida, mas não houve 

coerência (sintonia) com as partes do corpo, gerando uma figura desproporcional. 

 

Questões norteadoras 

1 - Por que isso ocorreu? 

2 - Como poderíamos construir uma figura diferente da construída? 

3 - Quais seriam os passos necessários para esta construção? 

Após a dinâmica, propor-se a leitura do  texto abaixo que servirá de reflexão e 

debate, pois desconexão muitas vezes também acontece no ambiente escolar; as 

atividades são realizadas, mas cada um segue os critérios próprios, levando em 

consideração suas vontades, desejos, individualidade e imediatismo. Dessa forma, a 



proposta aqui apresentada busca colocar em questão a necessidade do diálogo e da 

interação.  

 

Gestão Democrática e o Diálogo 

Uma das principais ferramentas para que a gestão democrática aconteça é o 

diálogo, que tem um importante papel na participação e na vida social, pois o 

homem não é um ser isolado, ele necessita da interação com outros homens para 

melhorar seu cotidiano.  

Segundo Freire (2004 p. 79): 

 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
ideias (sic) de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 
ideias (sic) a serem consumidas pelos permutantes. Não é também 
discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que não aspiram a 
comprometer-se com a pronúncia do mundo, nem a buscar a verdade, mas 
a impor a sua.  

 

Assim, pode se dizer que a escola exerce uma função importante na vida 

coletiva dos sujeitos, criando condições para que estes possam estabelecer relações 

entre “ele” e o “outro” e obter um crescimento pessoal e intelectual, melhorando 

assim, sua visão de mundo e acreditando na ideia de que todo o conhecimento é 

uma construção coletiva e social. 

O corpo coletivo de trabalho implica necessariamente uma postura dialógica. 

Neste sentido, Freire (2000, p. 123) afirma que “o diálogo é uma espécie de postura 

necessária, na medida em que os seres humanos se transformam cada vez mais em 

seres criticamente comunicativos”.  

Nesta visão, o diálogo traz um sentido de troca, pois ouvir o outro não é 

apenas ficar calado ou quieto, diante deste; o diálogo se faz no ato de respeito ao 

que o outro diz, o que o traz para a relação e esta não está liberto de conflitos. Neste 

conflito, nesta troca se produzem novos conhecimentos, definem-se ideias e ideais, 

reafirmam-se desejos e determinam-se cada vez mais metas e objetivos à serem 

alcançados. É um exercício que requer criar estratégias e ações que sejam 

motivadoras, produtivas, propondo parâmetros claros, delineados e mais 



condizentes com a realidade e o espaço escolar. Promovendo assim, uma reflexão 

critica da realidade atual fundamentada nas teorias, conceitos, valores, costumes, 

crenças e principalmente na “vida” dos alunos, articulando, um diálogo entre tempos, 

entre textos, entre obras e entre sujeitos. Por meio do diálogo, uma oportunidade 

para conhecer ou por que não, para conhecer-se. 

O trabalho pedagógico deve ser compartilhado e respeitado, observando e 

planejando ações que busquem os resultados desejados e que supra as 

necessidades anteriormente constatadas. 

Na concepção de Libâneo (2002): 

 
A gestão democrático-participativa como a modalidade de gestão que, por 
meio da distribuição de responsabilidades, da cooperação, do dialogo, do 
compartilhamento de atitudes e modos de agir, favorece a convivência, 
possibilita encarar as mudanças necessárias, rompe com as práticas 
individualistas. (LIBÂNEO, 2002, p 103). 

 

As novas formas de pensar devem ser elaboradas de forma que os 

professores, alunos e comunidade ampliam seu conhecimento e, ao mesmo tempo 

se produzem, em todos e em cada um, as aptidões cognitivas e atitudinais 

necessária para uma sociedade atual esta cada vez mais exigente. Estas devem ser 

construídas coletivamente, não se trata de simplesmente adotar um modelo pronto e 

acabado, mas planejada e implementadas através da ação de cada membro da 

escola, seja alunos, professores, funcionários e comunidades; permitindo aprender a 

pensar e a realizar o fazer pedagógico da forma mais efetiva e critica.  

Segundo Saviani (1992, p.21): 

 

O trabalho educativo é o ato de produzir intencionalmente, em cada 
individuo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 
de outro lado e concomitantemente, a descoberta das formas mais 
adequadas para atingir esse objetivo.  

 

O trabalho pedagógico possui uma postura coletiva, pois ainda que decidida e 

executada individualmente refletirá no coletivo. É claro que as ausências de ações 

coletivas tornam-se os trabalhos desconexos, desordenados ou até mesmo 

conflitantes. 



Questões norteadoras 

1 - O que é comunicar para você? 

2- Como ocorre a comunicação no seu ambiente escolar? 

3 - Para você, qual a diferença de comunicar e dialogar? 

4 - A escola oportuniza um espaço de diálogo constante? Como? 

5 - Há dificuldades na comunicação no ambiente escolar? Se sim, como poderiam 
ser superadas? 
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TEMA: 

 

Organização do trabalho pedagógico. 

 

Objetivos : 

 

Fortalecer ações pedagógicas no ambiente escolar; 

Conhecer a organização do trabalho pedagógico. 

 

Nesta atividade será assistido ao filme Formiguinha Z, destacando a 

organização do formigueiro. Baseado na organização do formigueiro será feito um 

paralelo com a organização escolar. Em seguida, se propõe a leitura e a discussão 

dos seguinte documento: Título II - Capítulo I – Da organização do trabalho 

pedagógico do Regimento Escolar. 

 

Organização do trabalho pedagógico 

 

Pensar na organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível 

para compreender a dimensão a qual esta inserida. Tal complexidade exige cada 

vez mais que as ações sejam articuladas, pensadas, planejadas, organizadas e 

executadas com clareza de função para que os objetivos propostos sejam 

alcançados. 

O sujeito na organização pedagógica deve ser aquele que atua, cria, opina, 

constrói, analisa e luta por uma sociedade mais justa e mais digna. 

Segundo, Bordenave (1994, p.12), “a participação facilita o crescimento da 

consciência crítica da população, fortalece seu poder de reivindicação e a prepara 

para adquirir mais poder na sociedade”.  

Assim, pode-se destacar a importância da participação e da contribuição do 

individuo para a transformação estrutural da sociedade.  

Segundo Bordenave (1994, p.46): 

 

[...], apesar de participação ser uma necessidade básica, o homem não 
nasce sabendo participar. A participação é uma habilidade que se aprende 



e se aperfeiçoa. Isto é, as diversas forças e operações que constituem a 
dinâmica da participação, devem ser compreendidas e dominadas pelas 
pessoas.  

 

No que se refere o Art. 206 da Constituição de 1988 estabelece como 

princípios básicos: “o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e a 

“gestão democrática do ensino público”. (Brasil, 2005) 

Esses princípios podem ser considerados com fundamentos constitucionais 

da autonomia da escola: 

 

[...], a autonomia da escola não é a autonomia dos professores, ou a 
autonomia dos pais, ou a autonomia dos gestores. A autonomia, (...) neste 
caso, é o resultado do equilíbrio de forças, (...) numa determinada escola, 
entre diferentes detentores de influência (externa ou interna), dos quais se 
destacam: o governo os seus representantes, os professores, os alunos, os 
pais e outros membros da sociedade local. (BARROSO,1996, p.186) 

 

[...], deste modo, a autonomia, afirma-se como expressão da unidade social 
que é a escola e não preexiste à ação dos indivíduos. Ela é um conceito 
social e politicamente pela interação dos diferentes atores [sujeitos] 
organizacionais em uma escola. (BARROSO,1996, p.186) 

 

[...], isto significa que não existe (...) uma “autonomia decretada”, 
contrariamente ao que está subjacente às mais diversa estratégias 
“reformista” neste domínio. O que se pode decretar são normas e regras 
formais que regulam a partilha de poderes e distribuição de competências 
entre diferentes níveis de administração, incluindo o estabelecimento de 
ensino. (BARROSO,1996, p.186). 
 

Assim, todos fazem parte da organização escolar, precisando definir papéis 

para que se efetive a gestão democrática. 

O filme, Formiguinha Z, apresenta um roteiro fascinante referente a 

organização e a imensidão do formigueiro. Z, o protagonista da história, não aceita a 

apatia do formigueiro, pois ninguém pensa, senti e agi, o que o deixa inconformado. 

Assim, busca arriscar-se em mundo novo. Conhecer a princesa Bala por quem se 

apaixona. Convence seu amigo, um soldado forte, a trocar de lugar temporariamente 

com ele. Nesta loucura ele é mandado para uma missão e sobrevive. Volta para o 

formigueiro e é condecorado por todos. Neste momento Bala o reconhece, o que lhe 

traz sérios problemas. Mandíbula (noivo de Bala) ordena que o prenda. Z toma Bala 



como refém e ambos são lançados fora do formigueiro. Dessa forma, conhecemos 

“insetopia” e retornam ao formigueiro. Eles encontram o local preste a inundar para 

matar os operários. Diante da inundação o medo, a insegurança e o pânico tomam 

conta de todos. Z tem uma ideia que consegue por em prática, derrotando 

Mandíbula. 

Após assistirem ao filme, a comunidade escolar será convidada a analisar, 

questionar e refletir: 

• A vida de Z; seu projeto de vida, seu percurso, suas dificuldades, suas 

realizações e etc. colocando em evidência os questionamentos evidenciados 

no filme como: Insignificante? Todo mundo é igual? Aceitar a vida cotidiana 

ou não? Sou operário ou soldado? Podemos viver sozinhos? Será fácil 

vencer? Vou cumprir ordem minha vida inteira: e etc.* 

• A figura de Mandíbula um ditador, egoísta, autoritária que quer matar as 

fracas, as gentis, e as incompetentes; 

• A organização do formigueiro, destacando que no formigueiro apresenta uma 

estrutura complexa, cheias de galerias e túneis: 

• A função das formigas que mudam conforme a necessidade, pois todas estão 

no mesmo plano de igualdade e coordenam suas ações de modo que a 

colônia sobreviva e supere os problemas mais difíceis.  

Após este questionamento será discutido a questão da organização do 

ambiente escolar, tentando colocar algumas questões em analise como: O que é 

organização escolar? Como é a organização escolar a qual estamos inseridos? 

Como a escola funciona? O que é preciso para melhorar essa organização? Quais 

são nossas falhas e os nossos problemas de ordem organizacional? 

Em seguida, será trabalhado o Capitulo I do Regimento Escolar, por ser um  

documento que consta o embasamento legal, desde as Constituições Federal e 

Estadual até os pareceres normativos dos Conselhos Estaduais de Educação na 

orientação e normatização da organização didático-pedagógico, administrativa e 

disciplinar da escola. Assim, este capítulo I é referente à organização escolar que é 

o instrumento essencial para compreendera organização do espaço escolar, pois ele 

expõe os compromissos e a responsabilidade dos profissionais da educação e das 



instâncias colegiadas diante dos objetivos da gestão democrática, qualidade de 

ensino e autonomia pedagógica. 

 

Questões norteadoras 

 

1 - Você conhece o Regimento Escolar? 

2 - Você sabe quais são as finalidades deste documento?  

3 - Como o Regimento Escolar descreve a organização do espaço escolar? 

4 - De que maneira estão descritas as funções e atribuições dos envolvidos com o 

trabalho pedagógico?  

5 - As funções e atribuições estão de forma clara e objetiva? 

6 - Você concorda com a organização escolar apresentada no Regimento Escolar? 

7 - Como se dá a organização do trabalho pedagógico na escola pública? 
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TEMA: 

 

LDB e a gestão democrática. 

 

Objetivo: 

 

Conhecer a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (9.394/96) como 

norteadora da gestão democrática. 

 

Nesta atividade será lido e debatido trechos da LDB (9.394/96) referente a 

gestão democrática. 

 

LDB e a gestão democrática 

 

Tendo em vista às necessidades de se trabalhar cada vez mais com a 

participação da comunidade no processo decisório é importante conhecer os 

princípios norteadores deste processo. 

A LDB é a legislação que organiza a educação brasileira, ela é uma 

ferramenta importante no princípio da gestão democrática. É um instrumento que 

garante a participação social, ou seja, a comunidade escolar (direção, professores, 

pais, alunos, equipe pedagógica e demais funcionários) a participação de todas nas 

tomadas de decisões da escola. Assim, todos tem a responsabilidade de fazer 

funcionar a gestão democrática no ensino público, discutindo propostas que melhore 

as ações educacionais.  

Dessa forma, compreender e saber os princípios da gestão democrática é 

importante para reconhecer as exigências contemporâneas, pois de acordo com a 

LDB as instituições públicas que ofertam a Educação Básica devem ser 

administradas baseadas nos princípios da gestão democrática. No conjunto 

destacamos:  

 

  



O ensino 

 

Art. 3º.O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

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; 

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 extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.   

 

As normas da gestão democrática 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

(...) 

Autonomia da escolar 

 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 



administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. 

Comunidade na gestão escolar; 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 

os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola;  

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual 

permitido em lei. 

 

Formação dos dirigentes; 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita 

em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 

  



Escolha dos dirigentes escolares. 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 

sistema de ensino. 

 

Assim, pode-se dizer que na Gestão Democrática esta amparada pela LDB, 

sendo um alicerce legal nesse processo. 

 

Questões norteadoras 

 

1 – Você acredita que as orientações da LDB podem se materializar no ambiente 

escolar? 

2 - Para você, de acordo com a LDB quais os limites que devem ser superados?  

3 - Quais artigos coincidem com sua realidade escolar? Por quê? 

4 – De acordo com a LDB, quais artigos apresentados devem ser superados no 

contexto escolar? Por quê? 

5 - Para você, o que a escola tem feito para concretizar a gestão democrática? 
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TEMA 

 

A escola e a democracia. 

 

Objetivo  

 

Refletir sobre a democracia no ensino-aprendizagem.  

 

Nesta atividade, leremos e discutiremos o texto referente ao conceito de 

qualidade do ensino e sua reflexão com a democracia. 

 

A escola e a democracia 

 

A sala de aula é um espaço democrático que visa à aprendizagem 

significativa, o diálogo, o respeito às diferenças, a promoção da autonomia de 

pensamento e ações, o estímulo à participação social e coletiva. 

Sendo assim, deve assegurar o direito ao conhecimento e a formação 

humana (individual e social). O autor Vitor Paro, coloca a necessidade de repensar 

os diferentes procedimentos de ensino, de modo que se articule ações pedagógicas 

que valorizem a democracia. 

Dessa forma, o autor faz um convite todas à refletirem sobre a prática 

pedagógica e o descontentamento com o ensino oferecido pela escola pública. 

 

O que essa insatisfação traz implícita é a denúncia da não correspondência 
entre a teoria e a prática, ou entre o que é proclamado (ou desejado) e o 
que de fato efetiva na qualidade do ensino, muito embora nem sempre haja 
coincidência a respeito do conceito de qualidade – conceito esse que, 
ademais, raramente aparece explicitado de forma rigorosa. (Paro 2007 p. 
15) 

 

Segundo Paro, a escola precisa pautar-se em uma dupla dimensão: individual 

e social para que realmente os objetivos educacionais sejam alcançados. 

 



A dimensão diz respeito ao provimento do saber necessário ao 
autodesenvolvimento do educando, dando-lhe condições de realizar o bem-
estar pessoal e o usufruto dos bens sociais e culturais postos ao alcance 
dos cidadãos; em síntese, trata-se de educar para o “viver bem” (Ortega 
Gasset, 1963). Por sua vez, a dimensão social liga-se à formação do 
cidadão tendo em vista sua contribuição para a sociedade, de modo que 
sua atuação concorra para a construção de uma ordem social mais 
adequada à realidade do “viver bem” de todos, ou seja, para a realização da 
liberdade como construção social. (PARO, 2007 p. 16) 

 

Assim, destaca que é preciso entender a importância democracia neste 

contexto para a construção e exercício da liberdade social. 

De acordo com Paro (2007, p. 18) 

 

Com relação social, a atuação da escola parece tanto mais ausente quanto 
mais necessário, diariamente dos inúmeros e graves problemas social da 
atualidade. Prendendo-se a um currículo essencial informativo, ignora a 
necessidade de formação ética de seus educandos, como se isso fosse 
atribuição apenas da família, ao mesmo tempo que deixa de levar em conta 
o marcante desenvolvimento da média e a consequência de outros 
mecanismos de informação que passa a desenvolver, com vantagens, 
funções anteriormente atribuição à escola. Mas, sem duvida nenhuma, hoje 
a principal falha da escola com relação a sua dimensão social parece ser 
sua omissão na função de educar para democracia. 

 

Dessa forma, coloca que a escola é o lugar privilegiado para o diálogo, 

desenvolvimento crítico e resistente a tal função. 

O autor apresenta quatro pontos para reflexão e análise das políticas públicas 

voltadas para escola.  

 

O exposto parece surgir um conjunto de questões que se inter-relacionam e 
que, grosso modo, poderiam sintetizar-se em quatro pontos que ouso 
propor à reflexão daqueles cujo objetivo são as políticas públicas voltadas 
para a escola fundamental: a) a necessidade de um rigoroso 
dimensionamento do conceito de qualidade do ensino fundamental; b) a 
relevância social da educação democracia como função da escola pública; 
c) a importância de levar em conta a concretude da escola e a ação de seus 
atores na formulação de políticas educacionais; e d) o papel estratégico da 
estrutura didática e administrativa na realização das funções da escola. 
(PARO, 2007, p. 19 e 20) 

 

Neste contexto ele apresenta várias reflexões para que não se ignore a 

necessidade de formação para a democracia. 



Sendo assim, o autor deixa claro que para se efetivar tais ações a escola 

precisa redimensionar sua função e sua prática pedagógica, educando para 

democracia, pois a integração entre a teoria e a prática, o pensar e o agir. 

 

Questões norteadoras 

1 - Para você, o que é qualidade de ensino? 

2 – O que significa uma educação de qualidade? 

3 – Você a concorda com as questões levantadas pelo autor? (rever) 

4 – Para você, quais são as falhas do processo ensino-aprendizado na escola moderna? 

5 – O que é preciso para superar estas falhas? 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação acontecerá através da participação, do diálogo, da observação, 

do envolvimento, da responsabilidade e do interesse de cada participante. 

Dessa forma, será observada sua posição diante da temática apresentada, 

valorizando a construção do seu ponto de vista. 

Assim, ao final deste trabalho, espero ter colaborado para o crescimento 

pessoal de cada participante, levando-os a perceber que o trabalho coletivo é 

essencial para as tomadas de decisão no ambiente escolar. 
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