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Apresentação

Caros educadores em formação,

A história do magistério não pode ser escrita separada dos processos cultu-
rais mais amplos, tampouco das ideias e valores, ou mesmo, da herança históri-
ca, cultural, social e política de um determinado grupo. É uma história que não 
pode ser dissociada dos interesses de classes, das forças econômicas e dos gover-
nos que podem promover o avanço ou o retardamento da consolidação dessa 
cultura. É o que nos ensina Miguel Arroyo (2000, p.190) para quem a história 
do magistério finca raízes na trama dos processos sociais e culturais. 

Do mesmo modo, a memória sociocultural que guardamos da escola e da 
sua organização traz referências sobre a sua importância na formação de um 
povo e na construção de uma nação. Referências constituídas de concepções e 
práticas pedagógicas, algumas das quais podemos nos orgulhar, e outras que 
preferíamos não lembrar, pois trazem consigo marcas de desqualificação dos 
sujeitos. São elas que tecem os sentidos e os significados que cada um de nós, e a 
sociedade em geral, atribuímos à existência da escola.

Esses modelos epistemológicos formam os sentidos e os significados atribuí-
dos à existência da escola e que se fazem presentes na organização escolar.

Entendo que a educação e a escola são lugares sociais onde processos de 
morte e de expansão da vida se encontram, ainda que conflituosamente. Nes-
se sentido, não é possível falar de uma e de outra no singular, porque são pre-
nhes da diversidade que constitui a vida em todas as suas manifestações e, 
portanto, são lugares de possibilidades múltiplas. A organização que escola e 
educação encarnam é constituída desse paradoxo.  

Neste livro, procurei trazer um olhar político-pedagógico que privilegia es-
ses paradoxos. Por isso, parto de uma compreensão de escola que é capaz de 
produzir cultura, tanto quanto se banhar da cultura produzida pela sociedade, 
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uma escola com singularidades, com identidade. Feita de pessoas, sujeitos 
socioculturais e históricos, que trazem para o convívio cotidiano na escola 
suas experiências e vivências, as boas e as ruins. Aquelas guiadas pela ideia 
do sacrifício, da rigidez, de ódios, medos, pela ética individualista que vê o ou-
tro como competidor e inimigo. Ou aquelas nas quais as relações são guiadas 
pela ética do cuidado, pelo prazer do fazer junto, pela alegria do encontro, 
pela liberdade da troca e da criação, pelo tempo da escuta sensível. 

Acredito em uma organização escolar que adota a ética do cuidado como 
princípio fundante para o seu projeto político-pedagógico. Uma organização 
democrática que traça seu currículo com base no reconhecimento do outro 
como legítimo nos seus diferentes ciclos de aprendizagem. Uma organização 
da escola que se dê através de práticas que afirmem as identidades de todos 
os sujeitos, que forje espaços/tempos para os encontros e sentimentos pro-
fundos de pertencimento que podem despertar nas pessoas o SER na presen-
ça do outro, o reconhecer o outro como um SI mesmo, referenciados no direito 
à vida em sua mais ampla acepção.

É essa compreensão de educação, de escola e de organização escolar que 
quero compartilhar, de forma crítica e criativa, com vocês. Acredito que suas 
experiências e memórias escolares possam se somar às reflexões que fui ca-
paz de elaborar, como educadora e como pesquisadora responsável pela 
criação artesanal deste livro-texto.

Recebam o meu abraço afetivo,

Tmaria, como chamada pelos amigos.

Florianópolis, primavera de 2007.
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Ver é muito complicado. 
Isso é estranho por que os olhos, de todos os orgãos dos 
sentidos, são de mais fácil compreensão cientí�ca.
A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina 
fotográ�ca: o objeto do lado de fora aparece re�etido no lado de 
dentro. 
Mas existe algo na visão que não pertence à física.

rubens alves  
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Cultura Escolar e Cultura 
da Escola

Neste capítulo introdutório da disciplina, temos como objeti-
vo apresentar os conceitos de cultura escolar e cultura da escola.  
Veremos que a cultura escolar precede o estabelecimento de 
ensino e a cultura da escola é tecida cotidianamente, em razão 
das interações sociais e afetivas que ocorrem no seu interior.
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1. Cultura Escolar e Cultura da Escola

Aparentemente, todas as escolas se parecem. Ao passarmos, por 
exemplo, diante de um prédio da rede pública de ensino, mesmo 
sem nenhuma indicação, temos a certeza de que ali funciona uma 
escola. É muito raro não reconhecermos um prédio escolar. Mas 
será que todas as escolas são iguais? 

Pare e reflita. Procure lembrar das escolas nas quais você viven-
ciou experiências como estudante e/ou professor(a). Troque infor-
mações com seus colegas de trabalho ou de grupo de estudo. O que 
as escolas têm em comum? No que elas se diferenciam? Anote as 
semelhanças e as diferenças e discuta com seus colegas.

Se a conclusão à qual você chegou foi a de que todas as escolas 
pelas quais você passou se parecem, têm mais elementos que as 
assemelham do que as diferenciam, sua conclusão está correta. A 
esse movimento de similitude denominamos cultura escolar. A 
cultura escolar está tão arraigada na compreensão que todos te-
mos de escola e da finalidade da educação escolar, que é bastante 
difícil propor, aceitar e materializar ações que tragam mudanças 
significativas para essa instituição. 

Entretanto, se sua conclusão foi a de que as escolas, apesar de se 
parecerem, possuem elementos que as diferenciam entre si, tam-
bém está correta. Os estabelecimentos de ensino possuem iden-
tidade própria, o que os torna singulares. A esse movimento de 
diferenciação denominamos cultura da escola. 

Jean-Claude Forquin, 
pesquisador francês, define 

cultura escolar como o 
conjunto dos conteúdos 

cognitivos e simbólicos que, 
selecionados, organizados, 

“normalizados”, “rotinizados”, 
sob o efeito dos imperativos 
de didatização, constituem 
habitualmente o objeto de 

uma transmissão deliberada 
no contexto das escolas 

(FORQUIN, 1993, p.167). 
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A cultura da escola compreende o cotidiano do estabelecimen-
to de ensino, a multiplicidade de sentidos do qual ele é produto e 
produtor, resultado do amálgama de três dimensões, quais sejam: 
a dimensão da cultura escolar e das políticas de gestão da edu-
cação; a dimensão da cultura local do lugar em que está situado 
o estabelecimento de ensino; e a dimensão da subjetividade dos 
atores (histórica, social e culturalmente situados).  

De modo indissociável, estão:

 • A cultura escolar, composta pelas diferentes significações e fina-
lidades que ao longo da história foram atribuídas à escolarização 
e pelas políticas públicas para a educação nacional (Lei de Dire-
trizes e Bases para a Educação Nacional — LDBEN, Parâmetros 
Curriculares Nacionais — PCNs), estadual e municipal, nas quais 
estão contemplados os documentos orientadores das ações admi-
nistrativas e pedagógicas da escola, por exemplo: os documentos 
do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para os centros fede-
rais de educação tecnológica, as propostas curriculares e as diretri-
zes produzidas pelas Secretarias de Educação dos Estados (para as 
escolas públicas estaduais) e dos Municípios (para as escolas pú-
blicas municipais), além das diferentes diretrizes produzidas pelas 
instituições privadas, que administram redes de escolas. 

 • O contexto histórico, social, econômico e cultural em que o esta-
belecimento de ensino está situado: seja no campo ou na cidade, 
na metrópole ou no município pequeno, no centro ou na perife-
ria; a origem racial, étnica e religiosa das famílias da localidade.

 • Os sujeitos que fazem o cotidiano da escola: educadores, alu-
nos, familiares, gestão pedagógica e administrativa, funcioná-
rios técnico-administrativos (secretária, reprografia, bibliote-
cária etc.) e de serviços gerais (merendeiras, faxineiras, vigias 
etc.). São eles que trazem para o interior do estabelecimento de 
ensino os significados (conflitos, disputas, embates, alianças) 
por eles tecidos a partir de suas histórias individuais e/ou cole-
tivas e que dão vida à cultura da escola.

Nesse sentido, a cultura da escola expressa características uni-
versais, reveladas nos imperativos da “cultura escolar”, que fazem 
com que a escola seja reconhecida como tal em qualquer lugar 
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do mundo. Expressa também características referentes aos valores 
atribuídos à escola pela sociedade, em cujo contexto está inserida 
e, do mesmo modo, àquelas trazidas pela subjetividade dos atores 
que nela se juntam. Portanto, não está dada a priori, mas se cons-
trói em virtude da trama de interações que acontece no seu inte-
rior, no entrelaçamento dessas três dimensões. A cultura da escola 
expressa a singularidade do estabelecimento de ensino.

Podemos tecer uma primeira compreensão da organização escolar: 
nela encontramos permanências, advindas da história da institui-
ção escolar, e transitoriedades, referentes à diversidade dos sujeitos 
(educadores, educandos, famílias) que constroem o cotidiano esco-
lar e o contexto em que o estabelecimento de ensino se localiza. 

Resumo

Neste capítulo, trouxemos a diferenciação entre cultura escolar 
e cultura da escola. A primeira diz respeito ao que se construiu em 
termos de concepções teóricas e políticas sobre a instituição escolar, 
as quais fazem parte do imaginário coletivo que temos com relação 
à configuração de seu conteúdo curricular e arquitetônico. As esco-
las se assemelham no que diz respeito à cultura escolar.

A cultura da escola, por sua vez, se relaciona às singularidades 
que expressam identidades diferenciadas a cada estabelecimento 
de ensino. É produzida no entrelaçamento de múltiplos fatores, 
entre eles, a dimensão da cultura escolar. Também de fatores re-
lacionados à dimensão do contexto histórico, geográfico, social e 
cultural da população de seu entorno, além daqueles relacionados 
às subjetividades dos atores que dela fazem parte. 

Enquanto a cultura escolar é um a priori, isto é, precede este ou 
aquele estabelecimento de ensino, a cultura da escola é tecida coti-
dianamente, em virtude da trama das interações sociais e afetivas 
que acontecem no seu interior, no entrelaçamento das três dimen-
sões citadas: das concepções teóricas e políticas sobre a instituição 
escolar; do contexto geográfico, histórico, social e cultural; e das 
subjetividades dos atores.

É tecido por um conjunto 
de manifestações culturais 
que são apropriadas pelos 
indivíduos no processo de 
suas relações sociais; essas 

manifestações se configuram 
como valores, práticas, dados 

de realidade socialmente 
aceitos e incorporados como 
referências para o pensar e o 

agir das pessoas.
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O conhecimento está a serviço da necessidade de viver. 
E principalmente, a serviço do instinto de conservação pessoal. 
E essa necessidade e esse instinto criarão, no homem, órgãos 
de conhecimento, dando-lhe o alcance que possuem. 
O homem vê, apalpa, saboreia e cheira aquilo que precisa ver, 
ouvir, apalpar, saborear e cheirar para conservar a sua vida.

miguel de unamuno
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Significações Sociais da Escola
Neste capítulo, objetivamos identificar as matrizes teóricas 
das principais concepções construídas sobre a função da 
escola e refletir sobre as permanências dessas concepções 
na organização escolar.
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2. Significações Sociais da Escola

Este capítulo também é dedicado ao que denominamos de cultu-
ra escolar. Nele, estudaremos as diferentes perspectivas que foram 
sendo construídas sobre as finalidades da escolarização. Veremos 
distintas concepções, desde as mais tradicionais, que entendem a 
escola como uma instituição autônoma, sem qualquer determina-
ção social, até aquelas que atribuem à escola uma esfera de autono-
mia relativa, em que as resistências são possíveis. Estas formam a 
compreensão que temos sobre o porquê e o para quê da educação 
escolar, que, no cotidiano da sua organização, entram em conflito 
e impõem limites ao seu projeto político e pedagógico Nos autores 
clássicos da sociologia, isto é, nos fundadores dessa área do conhe-
cimento — Durkheim, Weber e Marx — encontramos as matrizes 
teóricas das diferentes formas de compreender e organizar a escola. 

2.1 Visão funcionalista da escola

A teoria de Durkheim está na base da visão funcionalista da es-
cola.  Para essa perspectiva, a sociedade e a escola se assemelham a 
um organismo vivo. Tal como o corpo humano, composto de órgãos 
que desempenham funções necessárias ao seu equilíbrio, a escola 
também tem seus órgãos que desempenham diferentes funções, 
cujo cumprimento é imprescindível para o seu funcionamento. Os 
regimentos escolares são bons exemplos dessa forma de conceber 
a escola. Neles, encontramos as funções de aluno, de professor, de 
diretor, de especialista (supervisor escolar, orientador educacional 

Para maiores informações 
sobre a biografia desses 
importantes sociólogos 

clássicos, consulte o site:   
<www.netsaber.com.br/

biografias> 
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etc.), de secretário, entre outras. Para cada uma dessas funções, 
encontram-se descritos os direitos e os deveres, isto é, qual o 
papel a ser desempenhado. O correto desempenho dessas fun-
ções, ou seja, o cumprimento por cada indivíduo com seus di-
reitos e deveres é fundamental para o funcionamento da esco-
la, para que ela possa cumprir com sua função de integrar os 
indivíduos/estudantes à sociedade.

2.2 Visão estruturalista ou burocrática da escola

Para Weber, burocracia é sinônimo de organização. A burocracia 
tem como características os seguintes aspectos: o formalismo nas co-
municações; a existência de normas e regulamentos escritos; a impes-
soalidade nas relações; o recrutamento de quadros, baseado no mérito 
e na competência técnica, e não em preferências pessoais e políticas; 
a profissionalização do funcionário à medida que a burocracia exige 
que ele seja um especialista e assalariado; a separação entre a proprie-
dade e a administração, isto é, os administradores da burocracia não 
são seus donos; o planejamento em uma previsão do funcionamento.  
Contudo, o que melhor define essa perspectiva de organização é a 
presença de uma estrutura hierárquica de autoridade e de uma di-
visão horizontal e vertical do trabalho que atende a uma racionali-
dade e busca a eficiência na organização. 

Nessa perspectiva, o regimento escolar é o melhor exemplo, pois 
nele se encontra uma divisão metódica do trabalho, traduzida em 
papéis bem definidos, cujo desempenho se dá de acordo com uma 
descrição precisa de direitos e deveres, que é, entretanto, estabe-
lecida e modificada pelos ocupantes dos níveis mais altos do pró-
prio grupo (diretores, especialistas e professores). No regimento 
se encontram a estrutura e o funcionamento da escola. Portanto, 
no que se refere à compreensão da organização da escola, as visões 
funcionalista e estruturalista se complementam.

2.3 Visão reprodutivista da escola

Também chamada de crítico-reprodutivista, tal perspectiva de 
olhar para a educação escolar recebeu essa denominação por fazer 
crítica às teorias conservadoras (funcionalista e estruturalista) e 

No topo, o diretor, na base, 
os alunos, e, entre eles, os 
especialistas, os professores e 
os demais funcionários.

Motta, no livro O que é 
Burocracia, define burocracia 
como “uma estrutura social na 
qual a direção das atividades 
coletivas fica a cargo de 
um aparelho impessoal 
hierarquicamente organizado, 
que deve agir segundo 
critérios impessoais e métodos 
racionais”. (MOTTA, 1988, p.7)
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afirmar, com base na teoria marxista, que a escola tem um papel 
fundamental à reprodução da ideologia burguesa, desmistificando 
a imagem da educação como um fator determinante de equaliza-
ção e de mobilidade social. No interior dessa perspectiva de olhar 
para a escola, encontramos duas vertentes: aquelas que veem na 
escola a função de reprodução social e as que enxergam a função 
de reprodução cultural.

Representando a abordagem da reprodução social, os france-
ses Baudelot e Establet, no livro La Escuela Capitalista (1986), ar-
gumentam que a escola única, apregoada pelo sistema de ensino 
francês, não existe. Em seu lugar, apresentam a escola dividida em 
duas redes: a rede SS (Secundário Superior), que possibilita aos es-
tudantes o prosseguimento dos estudos em nível superior, e a rede 
PP (Primário Profissional), que profissionaliza os estudantes, não 
lhes dando chance de prosseguimento dos estudos. 

A divisão em redes diferentes percorre o mesmo caminho da di-
visão de classes antagônicas na sociedade capitalista. Desse modo, 
à rede SS vão os filhos da burguesia, e à rede PP, os filhos das clas-
ses populares. Os estadunidenses Bowles e Gintis são também im-
portantes autores dessa perspectiva. Na obra Schooling in Capitalist 
America (1976), argumentam haver correspondência entre as re-
lações sociais que administram a interação entre os indivíduos no 
local de trabalho e as relações sociais do sistema educativo. Há, 
segundo esses autores, uma estreita correspondência entre a estru-
tura organizacional da escola e a estrutura de empregos: o papel 
reprodutor da instituição escolar se efetiva na medida em que de-
senvolve nos seus alunos traços de personalidade compatíveis com 
as características e a necessidade da empresa capitalista. 

Para essa perspectiva, a sala de aula é o lugar onde as práticas 
escolares se concretizam e a reprodução da divisão de classes se 
desenvolve. O professor cumpre a função de supervisionar e mol-
dar os comportamentos não cognitivos dos educandos. Faz isso 
à medida que exerce sobre o aluno autoridade disciplinar, sob a 
forma de sanções e recompensas, valendo-se, muitas vezes, do re-
curso da avaliação e das notas. 

As teorias da reprodução cultural afirmam a função reprodutora 
da educação escolar sem, no entanto, traçar uma correspondência 
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entre a esfera econômica e a esfera da educação. O elemento dis-
tintivo dessa perspectiva, que tem como principal representante o 
autor francês Pierre Bourdieu, encontra-se no fato de a educação e, 
portanto, a escola, possuir seus próprios princípios de organização.  

Em conjunto com Passeron, Bourdieu analisa o sistema de en-
sino francês na obra A Reprodução: Elementos para uma Teoria do 
Sistema de Ensino (1982). Nesse livro, os autores afirmam que a 
manutenção e a reprodução da ordem social são garantidas pela 
instituição escolar por intermédio dos mecanismos de “violência 
simbólica” que exerce sobre os estudantes, à medida que impõe a 
cultura dominante, isto é, as significações e os conceitos conside-
rados como legítimos pela burguesia. 

A violência simbólica é praticada pela ação pedagógica exercida 
pela instituição escolar, a qual reproduz e impõe a cultura domi-
nante. A ação pedagógica se efetiva ao longo do tempo por meio do 
trabalho pedagógico realizado durante toda a escolarização, e, por 
isso mesmo, capaz de produzir um habitus que se perpetua nas prá-
ticas, mesmo depois de cessada a ação pedagógica. Nesse sentido, o 
trabalho pedagógico substitui a repressão e a coerção exterior, dis-
simulando a lógica das realidades profundas do poder, tanto no que 
diz respeito aos grupos sociais dominantes como aos subordinados. 

Para Bourdieu, a teoria da violência simbólica não foi constru-
ída para favorecer e/ou criticar nenhuma forma particular de pe-
dagogia (tradicional, diretiva, não diretiva etc.), uma vez que ela é 
inerente à essência da natureza da comunicação pedagógica. O que  
caracteriza a abordagem de Bourdieu é o fato de que, ao contrário 
das teorias da reprodução social e da correspondência econômica, 
seu principal objeto de análise são as consequências reprodutivas 
dos sistemas educativos para as estratégias dos atores sociais e não 
para o sistema econômico enquanto tal. Bourdieu parte da premis-
sa de que a escolarização tem uma importância real para a obtenção 
de empregos, mas mais pelo habitus ou pelas qualidades de legiti-
midade que inculca do que pelas competências técnicas adquiridas.

Analisando o raciocínio dos autores da teoria crítico- 
reprodutivista, podemos perceber que eles têm razão quando afir-
mam e criticam o papel que a escola exerce de reprodutora das 
relações sociais dominantes na sociedade. Ora, o funcionalismo e o 

Habitus
Forma de ver, estar e agir 
no mundo, fortemente 
interiorizada nos indivíduos 
e, portanto, difícil de ser 
modificada. Em outras 
palavras, uma estrutura 
estruturante do agir e do 
pensar dos sujeitos.
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estruturalismo eram, até esse momento, as formas dominantes de se 
ver a escola. E, de acordo com seus princípios, a escola deveria se or-
ganizar de modo a exercer o papel de integrar o estudante à socieda-
de, de maneira que ele se ajustasse à forma como a sociedade estava 
organizada. Contudo, será que as pessoas que habitam a escola não 
resistem, não se rebelam? Será que a ação pedagógica é exercida sem 
resistência por parte dos alunos e mesmo dos professores? 

2.4 A escola como um lugar de resistência

Outra maneira de pensar a escola vê nela um lugar de luta e de 
resistência às formas dominantes de organizar a sociedade. As cha-
madas pedagogias crítica e da resistência são parte de um conjunto 
de críticas construídas em torno, principalmente, das teorias da re-
produção social. Os estadunidenses Henry Giroux e Michel Apple 
são os principais representantes dessa perspectiva de análise da es-
cola. Como teóricos críticos, preocupam-se com a centralização da 
política e do poder na análise do funcionamento das escolas. 

A intenção desses autores é a de conjugar, no domínio da edu-
cação, a teoria da reprodução cultural com uma análise da resis-
tência e dos movimentos sociais, capaz de apreender a diversidade 
das potenciais fontes de ação transformadora da educação escolar. 
Veem a escola como uma instituição inserida na sociedade capi-
talista e que, como tal, contém em seu interior as mesmas deter-
minações e contradições encontradas na sociedade e em suas ins-
tituições. Assim, no interior da escola encontram-se tanto formas 
de reprodução como formas de resistência às relações sociais do 
modo de produção capitalista. Centram sua atenção nos processos 
históricos e culturais pelos quais os sujeitos do processo educacio-
nal produzem significados sobre a escola, observando neles ele-
mentos de luta (negação, recusa, reflexividade) e de acomodação 
frente a determinações de classe, gênero e raça. 

2.5 A escola como um espaço sociocultural 

A escola constitui um filtro que modela as mudanças que vêm 
do exterior, bloqueando-as ou dinamizando-as. Na organização 
desenvolvem-se padrões de relação, cultivam-se modos de ação e 
produz-se uma cultura própria em função da qual os indivíduos 

O esforço de Giroux 
encontra-se nos livros: 

Teoria crítica e resistência em 
educação, Vozes, 1986; Escola 

crítica e política cultural, 
Cortez, 1987; e Os professores 

como intelectuais: rumo a 
uma pedagogia crítica da 

aprendizagem, Artes Médicas, 
1997. As ideias de Apple 
encontram-se nos livros: 

Educação e poder, Artes 
Médicas, 1989; e Trabalho 

docente e textos: economia 
política das relações de classe 

e de gênero em educação, 
Artes Médicas, 1995.
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definem o seu mundo, elaboram juízos e interpretam as inovações 
(...) De pouco servirão os esforços isolados dos indivíduos para 
mudar as suas práticas, se se realizarem à margem da dinâmica 
própria da escola. (GONZÁLES apud NÓVOA, 1992, p.41)

Leia a citação acima e reflita sobre ela. O que ela traz de diferente 
das concepções de escola anteriormente apresentadas? 

Em primeiro lugar, diferentemente das concepções funcionalista, 
estruturalista e reprodutivista, essa concepção atribui à escola uma 
esfera de autonomia que lhe possibilita filtrar as determinações ex-
teriores. Em segundo lugar, atribui-lhe a condição de produtora de 
cultura, ou seja, possibilita compreender a escola como um “mundo 
social” com ritmos e ritos, linguagens, imaginários, modos de regu-
lação ou de transgressão, que lhes são singulares; um sistema pró-
prio de produção e de gestão de símbolos. E, por último, nos diz que 
qualquer mudança de prática só será possível se estiver em conso-
nância com as dinâmicas construídas pelos sujeitos (adultos, jovens, 
crianças, homens, mulheres, negros, brancos) no interior de cada 
escola. Enfim, a escola é concebida como um espaço sociocultural. 

Ainda que estejam integradas, fazendo parte de um contexto 
mais amplo, as escolas produzem uma cultura interna que lhes 
é própria e que exprime os valores e as crenças que os membros 
da instituição partilham ou deixam de partilhar. Assim, conceber 
a escola como um espaço sociocultural é reconhecer os múltiplos 
sentidos presentes no cotidiano escolar, frutos das interações que 
ocorrem entre os diferentes atores, cada um deles com interesses, 
experiências e maneiras diversas de olhar o mundo. Isso torna pos-
sível compreender cada escola como uma instituição singular, que 
constrói uma identidade própria, o que possibilita seu reconheci-
mento como um espaço cultural. Essa abordagem amplia a visão da 
organização escolar, uma vez que leva em conta os processos reais 
que ocorrem no seu interior, ao mesmo tempo em que resgata o 
papel ativo dos sujeitos na trama social cotidiana que a constitui. 

É importante reafirmar que as escolas não estão des-
coladas de um contexto sociocultural maior, portanto,  
essa identidade que cada estabelecimento de ensino constrói  
para si, a qual denominamos  “cultura da escola”, é constituída 
com base na combinação de múltiplas dimensões:
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a) dimensão da instituição escolar: um conjunto de posições, 
normas e regras que tendem a unificar e delimitar a ação dos 
sujeitos. Essa dimensão compreende as políticas de gestão da 
educação, a história da escola e do seu funcionamento; 

b) dimensão do cotidiano: uma complexa trama de relações sociais 
e afetivas levada a cabo pelos sujeitos que diariamente transitam 
e se relacionam, tecem alianças e conflitos, transgressões e acor-
dos, sujeitos históricos e culturais, com capital cultural e social 
diversos, ocupando diferentes lugares no interior da escola (do-
centes, especialistas, diretor, alunos etc.) e que trazem essa diver-
sidade para as relações que estabelecem no cotidiano da escola; 

c) dimensão do contexto: a cultura local do lugar em que está 
situado o estabelecimento de ensino, isto é, se a escola está lo-
calizada no campo, na cidade, no centro, na periferia; se a pre-
dominância étnica e cultural da população é alemã, italiana, 
açoriana, negra, cabocla, por exemplo, a teia de significados 
que constitui a cultura do lugar se junta às outras dimensões 
para constituir a identidade da escola; 

d) dimensão da arquitetura: o espaço construído não é neutro: 
de um lado ele é delimitado formalmente e expressa uma ex-
pectativa de comportamento daqueles que o utilizam. De outro 
lado, os sujeitos no uso desses espaços dão novos/outros senti-
dos à arquitetura, atribuindo-lhes estéticas de acolhimento, de 
distanciamento, de vigilância, de sociabilidade. 

Trataremos dessas dimensões nos próximos capítulos, não 
necessariamente nessa ordem.

Resumo

Este capítulo também é dedicado ao que chamamos de cultu-
ra escolar. Nele, estudamos as diferentes perspectivas que foram 
sendo construídas sobre as finalidades da escolarização. Essas 
perspectivas formam a compreensão que temos sobre o porquê 
e o para quê da educação escolar, os quais, no cotidiano da sua 
organização, entram em conflito e impõem limites ao seu projeto 
político e pedagógico. 
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Vimos diferentes concepções, desde as mais tradicionais, que 
atrelam a escola a determinações exteriores a ela, tais como a visão 
funcionalista, a estruturalista e a reprodutivista. Também vimos 
concepções de escola que lhe atribuem uma esfera de autonomia 
que filtra as determinações exteriores. Nela, temos as visões que a 
identificam como um lugar de resistências e como um espaço so-
ciocultural. De modo provisório, podemos afirmar que as primei-
ras perspectivas não veem a possibilidade do estabelecimento de 
ensino ter uma identidade que o singularize, ou seja, contribuem 
para a visão de que escola é igual em todo mundo.
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A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas 
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Dimensão da Instituição Escolar
Neste capítulo, vamos discutir aspectos relevantes da histó-

ria da instituição escolar, ressaltando as dimensões que com-
põem o que aqui denominamos cultura escolar. 
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3. Dimensão da Instituição Escolar

Os seres humanos, ao longo de sua história, desenvolveram 
e produziram grandes civilizações. Nesse processo, foram con-
frontados com a necessidade de consagrar um lugar e um tempo 
à difusão da aprendizagem e da cultura. Com o surgimento das 
cidades e da burguesia, nos séculos XI, XII e XIII, a ideia da es-
cola se fortaleceu, voltada aos interesses e às necessidades dessa  
nova classe em ascensão.

Michel Lobrot, no livro Para que Serve a Escola? (1992), identi-
fica a existência de diferentes finalidades atribuídas à escola, con-
forme os períodos históricos, como segue:

1. No período que se iniciou nos séculos VII e VIII da Era Cristã 
e terminou no fim do século XIV (Idade Média), a escola tinha 
como finalidade exclusiva a transmissão da doutrina cristã: 
seus dogmas, os textos sagrados, os grandes padres e teólogos. 

2. No Período Clássico, iniciado no século XV com a invenção da 
imprensa e as grandes descobertas e encerrado no século XVIII, 
com a era das revoluções, a finalidade religiosa não desapare-
ceu, contudo foi sobreposta pela finalidade de socialização do 
indivíduo. Se na Idade Média, o fundamental era a salvação do 
homem no além, na Idade Moderna, o importante era a salvação 
do homem na terra. Os valores que a sociedade colocava em evi-
dência eram aqueles exaltados pelo protestantismo, tais como a 
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civilidade, a decência, a moderação, a honestidade, o trabalho, 
a adaptação social, a conformidade. Nesse período surgiu a es-
cola no sentido em que a entendemos hoje, como um lugar de 
educação das crianças. 

3. O Período Tecnicista, que teve início no século XVIII, deixou 
influências que ainda marcam a educação contemporânea. 
Durante a sua vigência, a escola se voltou para a ciência e a 
técnica, abandonando os desígnios humanistas dos períodos 
anteriores, marcados pela transmissão da doutrina cristã e pela 
socialização moral. A ideia de que a escola tem como finalida-
de a disseminação de saberes técnicos e científicos está ligada 
à concepção da sociedade como sendo uma grande máquina. 
O perfeito funcionamento dessa máquina exige que cada indi-
víduo ocupe seu lugar e trabalhe, o que implica em aptidões e 
capacidades — adquiridas na escola —, entre elas, a aprendi-
zagem da leitura, que constitui a base da alfabetização. Desse 
modo, a escola assumiu um papel principal na socialização dos 
conteúdos científicos e técnicos e na incorporação dos valores 
da sociedade capitalista emergente.

Antônio Nóvoa (1991, p.115), outro estudioso da escola, indica 
as seguintes diferenças essenciais entre as escolas da Idade Média 
e as dos tempos modernos:

 • a passagem de uma comunidade de mestres e alunos a um sis-
tema de autoridade dos mestres sobre os alunos;

 • a introdução de um regime disciplinar, baseado numa discipli-
na constante e orgânica, muito diferente da violência de uma 
autoridade mal respeitada;

 • o abandono de uma concepção medieval indiferente à idade 
dos alunos, em favor de uma organização centrada sobre clas-
ses de idades bem definidas;

 • a instauração de procedimentos hierárquicos de controle do 
tempo e da atividade dos alunos, de utilização do espaço etc.;

 • a implantação de currículos escolares e de um sistema de pro-
gressão dos estudos, em que o exame exerce um papel central.
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É importante destacar que as experiências históricas de cada 
um desses períodos não se esgotam na mudança dos séculos. Elas 
têm extensão nos períodos seguintes, misturam-se com eles e se 
aperfeiçoam, permanecendo, ainda hoje, impregnadas no nosso 
imaginário sobre as finalidades da escola. 

3.1 A escola no Brasil

O processo de universalizar a escolarização da população brasilei-
ra é muito recente. Enquanto na Europa a disseminação da ideia da 
necessidade da escolarização teve início no século XVIII, no Brasil só 
ocorreu no início no século XX, ganhando projeção com o processo de 
urbanização e de desenvolvimento industrial, a partir dos anos 1950. 

Tentativas de se legislar sobre a educação no território nacio-
nal, entretanto, já vinham sendo realizadas desde o período do 
Império. É de 1827 a primeira Lei Nacional que objetivava regular 
a educação primária nos quesitos da gratuidade, do currículo e 
do salário dos professores. Essa lei durou oito anos. Com relação 
à educação escolar primária, passaram-se cem anos até que uma 
constituição federal voltasse a mencionar a educação nacional, tra-
zendo alguns princípios a serem observados em todo o território.

Carlos Roberto Jamil Cury, no livro Medo à Liberdade e 
Compromisso Democrático: LDB e Plano Nacional da Educação, 
de 1997, traz alguns elementos para que reflitamos sobre esse 
“descompromisso atávico” para com o Ensino Fundamental:

 • No Brasil, a educação começa de cima para baixo, diz o autor;

 • Inicialmente, para as elites, com o Ensino Superior. A educa-
ção básica era dada por preceptores estrangeiros, professores 
para as primeiras letras, música etc.;

 • A educação popular não era de interesse do Estado e só acontecia, 
praticamente, nas capitais e nos centros comerciais maiores;

 • Não havia industrialização, e o comércio era incipiente com a 
extração de pau-brasil, minérios, cana-de-açúcar e café;

 • O trabalho escravo era o suporte da produção nacional.

Descompromisso atávico
Refere-se às concepções e às 

práticas inerentes à educação 
escolar no Brasil, permeada 

por subjetividades e pela 
ideia da escola como dever e 

não como direito das pessoas 
e dever do Estado.
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Nem mesmo durante a República, apesar da esperança de maior 
democratização, a sociedade brasileira viu garantida em lei a gratui-
dade do ensino primário. A educação era vista como uma virtude, 
um ato de esforço individual e não como dever do Estado. A escola-
rização somente se efetivava à medida que a população procurava e 
pressionava o Estado para oferecê-la. Contudo, em um país de anal-
fabetos, coronelista e escravocrata, a busca pela sobrevivência vinha 
em primeiro lugar. No imaginário da população brasileira, estava a 
ideia de que frequentar a escola vinha em segundo lugar.

Somente no alvorecer do século XX é que a organização da edu-
cação nacional surgiu como necessidade para o Estado brasileiro. A 
escolarização da população era condição indispensável para a expan-
são industrial, quer do ponto de vista da qualificação da mão de obra, 
quer da formação de condutas necessárias ao convívio “civilizado” na 
cidade. Ao alargamento da escolarização fez-se necessário estruturar 
um sistema de educação nacional para legislar e organizar a expan-
são das redes de ensino nos Estados e municípios da Federação.

Assim, nos anos de 1930, foi criado o Ministério de Educação 
e de Saúde Pública e inaugurado o Conselho Nacional de Educa-
ção. Nessa mesma época, surgiu o Movimento da Escola Nova, 
que defendia a educação fundamental massiva da população bra-
sileira como fator importante para a formação de uma identi-
dade nacional. Com a contribuição também desse Movimento, 
na constituição de 1934, a educação foi incluída como direito 
do cidadão, gratuita e obrigatória, sendo garantidos os recursos 
públicos exclusivos para financiá-la. 

O Golpe de 1937, conhecido como Estado Novo, no entanto, im-
pediu a tramitação e a discussão dessa lei no Congresso Nacional. A 
educação voltava a ser uma função complementar do Estado, e as ins-
tituições privadas tiveram prioridade nos subsídios oriundos de re-
cursos públicos. Nesse contexto, foram criadas as Leis Orgânicas que 
passaram a regular a educação nacional: Ensino Secundário, Ensino 
Comercial, Ensino Agrícola, Ensino Normal e Ensino Primário.

Com o retorno à incipiente democracia, em 1946, foram reto-
mados os dispositivos de obrigatoriedade e gratuidade da edu-
cação nacional contemplados na Constituição de 1937 e não 
considerados pelo Estado Novo. Legislar sobre a educação voltava 
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a ser competência privativa da União e, em 1961, depois de 15 anos 
de espera, o Brasil teve sua primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN): Lei nº. 4.024. Essa LDBEN deu ênfa-
se à Educação Fundamental e a questões do acesso à escolaridade.

Passados apenas dezoito anos de vida democrática, o País en-
frentava outra ditadura, instaurada pelo Golpe Militar de 1964. 
Um novo modelo de desenvolvimento econômico baseado na 
concentração de renda foi implantado. A LDBEN nº 4.024/61 foi 
reformulada e, em seu lugar, editaram-se as Leis nº. 5.540/68 e nº. 
5.692/71. A primeira reorganizou a estrutura e o funcionamento 
do ensino universitário com as seguintes inovações: 

a) o período letivo passou a regime semestral;

b) fim da cátedra e criação dos departamentos para pulverizar a 
integração entre as áreas de conhecimento;

c) extinção das turmas regulares que iniciavam e terminavam 
o curso juntas;

d) implantação da matrícula para todos, com garantia de vaga na 
disciplina e no horário escolhidos para aqueles com melhor 
índice de aproveitamento;

e) a universidade passou a ser organizada com base no tripé: 
ensino/pesquisa/extensão.

Com relação à Lei nº. 5692/71, atenção especial foi dada ao En-
sino Médio profissionalizante, compulsório e obrigatório, que ti-
nha como objetivo formar mão de obra para a sociedade civil, a 
qual reagiu à compulsoriedade e à universalidade do 2º Grau. Em 
1982, essa legislação foi modificada pela Lei nº. 7.044/82, que aca-
bou com a obrigatoriedade do ensino de 2º Grau.

O anseio pela democratização da sociedade brasileira, traduzi-
do nas ações desencadeadas pelo movimento estudantil, pelas as-
sociações de professores, sindicatos e pelo movimento Diretas Já, 
favoreceu o retorno à democracia. Com ela, buscou-se uma nova 
constituição e novos ordenamentos para a educação escolar. Em 
1988, a Constituição Cidadã confirmou a educação como um di-
reito social e mais, como um direito público subjetivo. 

cátedra
Posto ocupado pelo professor 

titular da disciplina – pessoa 
reconhecida pelos estratos 
dominantes da sociedade 

como de notório saber. 
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Como direito público subjetivo, qualquer cidadão pode exigir 
do Estado o cumprimento imediato do oferecimento regular de 
escola de Ensino Fundamental. Com relação ao Ensino Médio, 
nível de atuação do professor de Biologia, a Constituição afirma 
que ele deve ser gratuito em estabelecimentos públicos de ensino, 
e progressivamente obrigatório, com vistas à universalização do 
atendimento – uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional foi elaborada: a Lei nº. 9394/96.

Como todo processo democrático envolve mudanças, divergência 
de ideias, contradições, os projetos de LDBEN tiveram processos de 
tramitação longos, lentos e extremamente polêmicos, como aconte-
ceu com a Lei nº. 4.024/61. A atual LDBEN, nº. 9394/96, também 
teve um longo percurso, de oito anos, desde o seu início até ser san-
cionada. Como nos ensina Carlos Roberto Jamil Cury (1997, p.9):

toda vez que um novo projeto de lei de Educação Nacional vier 
à tona é porque algo de muito significativo e problemático está 
passando pelas forças sociais presentes em nossa sociedade. Por 
isso, ele, como sempre o foi, talvez não deixe de ser complexo e de 
difícil encaminhamento. 

Trazemos algumas questões, entre muitas outras, que são postas 
à mesa, em tempos de democracia, quando se discute e se organiza 
um projeto de LDBEN. Dentre elas:

1. A questão mais problemática é justamente o caráter nacional e a 
complexidade advinda desse contexto. As mudanças pelas quais a 
sociedade brasileira passa têm implicado quase sempre em mudan-
ças nas DIRETRIZES e BASES da EDUCAÇÃO NACIONAL;

2. Uma LDBEN é polêmica, também, por ser obrigada a contem-
plar, na sua formulação, aspectos relativos ao nosso modelo de 

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Cons-
tituição. Art. 208: § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito 
é direito público subjetivo. § 2º O não oferecimento do ensino 
obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente.

Diferentemente daqueles 
projetos feitos nos gabinetes 
do Executivo e impingidos à 
sociedade pelas ditaduras, 
como foi o caso das Leis 
Orgânicas de 1937 e das 
LDBENs nº. 5.540/64 e nº. 
5.692/71.

DIRETRIZES: linha de 
orientação, norma de 
conduta = direção geral a 
seguir. BASES: superfície de 
apoio, fundamento = alicerce 
do edifício. EN: Educação 
Nacional.
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colonização, à experiência da escravatura e ao extermínio qua-
se absoluto da população indígena. É polêmica, ainda, porque 
toca na nossa formação como país excludente e discriminató-
rio, com relação aos negros, aos caboclos, aos indígenas, aos 
migrantes, ao povo do campo e às classes subalternas urbanas;

3. As disputas entre as modalidades de ensino público e privado. 
Aqui se colocam questões relacionadas ao financiamento pú-
blico da educação no País: a luta da sociedade civil para manter 
as verbas públicas para o ensino público como forma de garan-
tir a qualidade das condições de trabalho e de aprendizagem 
nas escolas; as formas de intervenção do Estado ao legislar so-
bre escolas privadas, entre outras;

4. Em relação às diretrizes curriculares nacionais: orientação de uma 
base comum do que deve ser ensinado em todo o território nacional;

5. As questões suscitadas com o ensino religioso. Um Estado lei-
go, moderno, deve abrir suas portas para o ensino religioso? 
Qual(is) ensino(s)? Problemática que mexe com a diversidade 
cultural e religiosa do Brasil.

3.2 LDBEN nº 9.394/96

Essa lei, diferente das outras, nasce do Legislativo e não do Exe-
cutivo. O projeto inaugural foi um dos primeiros a dar entrada 
na Câmara e teve participação da sociedade civil com representa-
tividade de diferentes organismos, entre associações e entidades 
de classe. Para a formulação do texto, foram consultados especia-
listas, administradores e pesquisadores. Diversas questões atra-
vessaram sua tramitação e atrasaram sua aprovação, entre elas, a 
participação da sociedade civil organizada, que disputou com o 
Congresso interesses e conflitos. Esses fatores contribuíram para 
prolongar sua trajetória de discussão e aprovação, cuja tramitação 
durou cerca de oito anos.

Outra questão diz respeito ao fato de o projeto não ter sido 
apoiado pelo executivo federal, pelos secretários estaduais de edu-
cação e pelos segmentos ligados ao setor privado. Os principais 
problemas levantados para essa falta de apoio se relacionavam às 
acusações de corporativismo, de excesso de regulamentação, de 
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querer invadir a autonomia dos estados e de não propiciar a incor-
poração plena da jornada integral.

Por outro lado, vários parlamentares comprometidos com o pro-
jeto não conseguiram se reeleger para dar continuidade às suas ideias 
e alianças, o que trouxe dificuldades à continuidade das discussões.

3.3 Aspectos inovadores da nova LDBEN

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trouxe 
algumas inovações em relação às Leis que a precederam. 

O primeiro ponto inovador diz respeito à mudança na estrutu-
ração dos níveis de ensino, que passou de três níveis (Ensino de 1º 
Grau; Ensino de 2º Grau e Ensino Superior) para dois: Educação 
Básica, que compreende Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
e  Ensino Médio; e o Ensino Superior. Com relação à Educação 
Básica, destacamos a inclusão da Educação Infantil e a extensão 
progressiva da obrigatoriedade do Ensino Médio como uma signifi-
cativa conquista para a plena escolarização da sociedade brasileira. 

Outro ponto se refere à formação inicial e continuada dos profes-
sores, à qual é atribuída importância fundamental para o projeto de 
Educação Nacional. Roselane Campos (2002) indica que o projeto 
de profissionalização dos professores, proposto pelo Estado, está as-
sentado em três estratégias: a) novas referências para a atuação dos 
docentes da educação básica, centralizadas no estabelecimento de 
ensino; b) formação única para todos, construída a partir do referen-
cial de competências; c) deslocamento da formação de professores 
da universidade para outras instâncias educacionais voltadas exclu-
sivamente para esse fim, como os Institutos Superiores de Educação. 

Essa inovação, entretanto, vem sofrendo críticas por parte dos 
pesquisadores da educação, que apontam como possíveis conse-
quências: o aprofundamento da concepção técnico-instrumental 
na formação, a diversificação e a diferenciação das instituições de 
formação, a expansão e a privatização do Ensino Superior, o “ali-
geiramento” da formação, entre outros aspectos. 

Além dessas duas importantes inovações propostas pela LDBEN, 
outras se agregam. Entre elas, citamos o acolhimento à questão da 
diferença dos sujeitos, com dispositivos relacionados às comunidades 

Ensino Médio
Etapa final da Educação Básica, 
estabelece a preparação 
básica para o trabalho, para a 
“formação ética, a autonomia, 
a cidadania e a compreensão 
dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos 
processos produtivos...” 
(Art. 35). O Ensino Médio é 
propedêutico a uma possível 
profissionalização no âmbito 
da formação superior ou 
técnica, com cursos pós-
médios. Esse estágio da 
formação, além do caráter 
propedêutico, tem o objetivo 
da terminalidade, ou seja, de 
assegurar aos estudantes a 
conclusão da Educação Básica.
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indígenas, que apoiam sua cultura e o bilinguismo; inclusão escolar, 
dando importância à educação de jovens e adultos, por exemplo; in-
clusão dos indivíduos com necessidades especiais na escola regular.

Resumo

Neste capítulo, aprendemos um pouco da história da instituição 
escolar, ou seja, vimos elementos que fazem parte do que deno-
minamos cultura escolar. Os estudiosos da história da educação 
identificam três grandes períodos: o primeiro, em que a finalidade 
da escola se voltava exclusivamente à transmissão do cristianismo 
e que perdurou pelo menos durante sete séculos; o segundo, deno-
minado Período Clássico, em que a escola tinha como função a so-
cialização dos indivíduos, e que perdurou do século XV ao século 
XVIII; e um terceiro período, que teve início no século XVIII e que 
ainda hoje vigora, denominado Período Tecnicista. Nesse último, 
teve início a universalização da escola, e a finalidade da educação 
escolar se voltou para a disseminação de saberes técnicos e cien-
tíficos. A escola que conhecemos hoje vem se construindo desse 
jeito há pelo menos 300 anos, desde o século XVIII.

Comparada à da Europa, a universalização da escolarização no 
Brasil tem, pelo menos, cem anos de atraso. A educação escolar da 
população brasileira tornou-se necessidade somente nas décadas 
iniciais do século XX, quando veio a representar condição indis-
pensável para a expansão industrial. Na constituição de 1934, a 
educação foi incluída como direito do cidadão, gratuita e obriga-
tória, sendo garantidos recursos públicos para financiá-la. Nessa 
mesma década, foi criado o Ministério de Educação e de Saúde 
Pública e inaugurado o Conselho Nacional de Educação. A pri-
meira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
Lei nº. 4.024, é de 1961 e tramitou pelo Congresso Nacional por 
um longo período. Com o golpe militar perpetrado à nação em 
1964, uma nova LDBEN foi estruturada, a Lei nº. 5.540/64, que 
legislava sobre o Ensino Superior, e a Lei nº. 5.692/71, sobre o En-
sino de 1º e 2º Graus. Com a volta da democracia, na década de 
1980, uma nova LDBEN foi proposta e longamente discutida no 
Congresso Nacional, a Lei nº. 9.394/96, que hoje está em vigor.
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Porque é muito mais espessa a vida que se
Desdobra em mais vida, 
Como uma fruta é mais espessa que sua 
or, 
Como a árvore é mais espessa que a sua semente, 
Como a 
or é mais espessa que sua árvore, etc, etc...

joão cabral de melo neto
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O Lugar da Arquitetura na Cultura 
Escolar e na Cultura da Escola

Neste capítulo, discutiremos a dimensão da arquitetura es-
colar. Nosso objetivo é refletir a arquitetura como expressão 
do projeto político-pedagógico da escola, como uma dimensão 
que expressa tanto a cultura escolar como a cultura da escola.
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4. O Lugar da Arquitetura na Cultura Escolar e 
na Cultura da Escola

Como já estudamos no Capítulo 3, a escola, na forma como a 
conhecemos — um prédio escolar, com salas destinadas aos dife-
rentes fazeres — nasceu no século VII. Nesse período, os jovens 
aristocratas que não tivessem herança, tinham duas escolhas de 
independência: ir para o exército ou para a igreja. As escolas exis-
tentes tinham como papel principal dar a conhecer a doutrina 
cristã — eram os monastérios. 

Esses jovens não escolhiam o destino religioso por vocação ou 
vontade. Havia uma sobredeterminação dos genitores e da sociedade. 
Cabia, então, à instituição, a vigilância constante sobre esses jovens —  
daí uma arquitetura que levava em conta assegurar tanto o ato de vi-
giar quanto o de controlar, até a internalização, pelos estudantes, de 
que estavam em permanente estado de vigilância — o panóptico.   

O Panóptico de Bentham é uma figura arquitetural para a vigi-
lância: na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre 
vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; 
a construção periférica é dividida em celas com janelas para o inte-
rior e para o exterior: as primeiras correspondem às janelas da torre 
e as segundas permitem que a luz atravesse a cela de lado a lado. 
Tudo o que acontece no interior da cela, cada movimento, é visível 
a um vigia postado na torre central. (FOCAULT, 1986, p.177)
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Esse modelo é característico das antigas construções escolares. 
Pensemos em uma escola religiosa, construída no início do século 
(no formato quadrado, com o pátio rodeado por salas): o educan-
do não tem saída, por onde ele andar poderá ser visto. 

No século XV, com a invenção da imprensa, a finalidade reli-
giosa ficou em segundo plano, e a escola passou a se abrir para a 
formação da aristocracia como um todo — nesse período, com 
a finalidade de socialização. Entretanto, o modelo arquitetônico 
continuava baseado na vigilância sobre os jovens, o que reafirma o 
papel principal da escola.

No século XIX, a finalidade da escola mudou. As necessidades 
da sociedade industrial requereram uma escola que ensinasse a ci-
ência e a técnica. Lentamente, a arquitetura da escola começou a se 
modificar chegando ao modelo de escola “aberta” que encontramos 
hoje. Mesmo nesse modelo arquitetônico “aberto”, a vigilância e o 
cerceamento da movimentação das crianças e jovens ainda pode ser 
encontrado nos muros que cercam as escolas, nos vários portões 
pelos quais o estudante tem de passar e no controle que exige que 
ele se identifique para poder ter acesso aos espaços físicos da escola. 

A escola vive, portanto, a ambiguidade de ser um lugar social mo-
derno e, ao mesmo tempo, de valores antigos que foram conserva-
dos. Ou seja, nada na escola é neutro, nem mesmo a sua arquitetura. 
Quando olhamos para uma escola, devemos nos perguntar: esse pré-
dio evidencia qual é o PPP (projeto político-pedagógico) da escola?

Vimos até aqui elementos da cultura escolar impressos na sua 
arquitetura. São eles que nos possibilitam reconhecer uma cons-
trução como um estabelecimento de ensino. Isso porque as escolas 
se assemelham na arquitetura. 

Os prédios escolares, independentemente da idade de sua cons-
trução, têm semelhanças: geralmente edificações no formato de 
um U ou quadradas, com um pátio interno na maioria das vezes 
descoberto, uma quadra e/ou um campo em um dos lados e, mais 
recentemente, com ginásios cobertos com quadras polivalentes. 

 
Assista ao filme O Nome da 
Rosa, que pode ajudá-los a 
entender esse tempo. 
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Essa arquitetura denuncia uma concepção de escola como 
um lugar social de controle e vigilância, de relações hierarqui-
zadas de mando e obediência, de valorização de determinados 
saberes em detrimento de outros.

Por essa razão, a biblioteca, os laboratórios, as salas informa-
tizadas, as salas de vídeo, por exemplo, são espaços adaptados e 
não fazem parte do projeto político-pedagógico da escola. Ou seja, 
não estão incorporados ao projeto arquitetônico porque não são 
considerados fundamentais como as salas de aula. O saber, nessa 
concepção, realiza-se entre o professor e o aluno e se restringe ao 
ambiente da sala de aula. Estas têm uma arquitetura que obedece 
a um modelo padrão: com janelões de um lado e a porta do lado 
oposto, próxima à parede onde fica o quadro de giz e a mesa do 
educador, voltada para o corredor interno. 

Além desses lugares, pode haver outros que servem como de-
pósito para material de limpeza, merenda ou, ainda, para guardar 
material didático, principalmente o de educação física, podendo 
também se destinar ao uso da equipe pedagógica, quando a es-
cola conta com esses profissionais no seu quadro funcional, algo 
cada vez mais raro. Nos fundos estão localizados a cozinha e os 
banheiros. No lado em que se encontra o portão de entrada estão 
também a secretaria, a sala dos dirigentes e dos educadores. Exis-
tem poucas variações nesse aspecto arquitetônico das escolas, mas 
a base permanece a mesma, e é isso que nos permite reconhecer 
que ali existe uma escola. As escolas/empresas, tais como cursi-
nhos pré-vestibulares e supletivos, constituem a exceção, uma vez 
que funcionam, nas grandes cidades, em prédios comerciais para 
facilitar o acesso dos alunos/clientes. 

Contudo, um olhar mais arguto ao observar o cotidiano da es-
cola pode nos indicar diferenciações entre um estabelecimento de 
ensino e outro. Isso se dá em vista dos diferentes significados que 
os sujeitos atribuem aos espaços construídos. Ou seja, os lugares 
são ocupados por indivíduos que têm uma história e uma cultura 
das quais decorrem concepções de mundo, de escola, de educador, 
de educando e da profissão docente, às vezes convergentes, outras, 
divergentes. Nas escolas, os sujeitos se apropriam dos espaços e 
recriam novos sentidos e formas de sociabilidade.
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De escola para escola, conforme os sujeitos e as relações que esta-
belecem entre eles, o espaço construído ganha contornos, adereços, 
formas, usos e significados diferentes. Uma secretaria de escola é, 
em princípio, igual em todas: localiza-se sempre à entrada. Pode ter 
como função o controle da chegada e da saída de visitantes, famílias, 
educandos, educadores e outros funcionários. Com esse significado, 
geralmente o espaço da secretaria tem um layout típico: uma porta, 
logo em seguida um grande balcão e, por trás dele, as mesinhas da 
secretária e suas auxiliares; aos fundos, uma porta que se abre para 
a sala da direção, que também pode localizar-se ao lado. Ou seja, 
qualquer que seja o visitante, este, antes de chegar à direção da esco-
la, passa pelo crivo dos funcionários da secretaria.

Também pode ter como função o acolhimento, isto é, receber e 
encaminhar as pessoas. Nesse caso, o espaço da secretaria é aberto, 
antes do balcão há uma mesa e cadeiras para recepcionar os visi-
tantes. A sala da direção se abre para esse espaço, em um estímulo 
ao intercâmbio, à conversa, à escuta.

Assim como a secretaria, a outros espaços podem ser atribuídos 
significados diferenciados: a sala dos especialistas tanto pode estar 
próxima ou junto à secretaria, em um significado de controle ou 
de acolhimento, quanto pode estar próxima às salas de aula, reve-
lando um convívio mais íntimo com os educadores e educandos, 
ou uma relação de controle, ou de acolhimento das questões e con-
flitos inerentes ao processo de ensinar e aprender. 

As salas de aula podem tanto manter o layout conhecido: qua-
dro negro, mesa do professor à frente de carteiras enfileiradas —
cuja dinâmica de ocupação é determinada pelo educador, o nosso 
velho “espelho de classe”, separando os grupos de educandos con-
versadores —, próxima à porta para que o educador possa con-
trolar a entrada e saída dos estudantes, e um armário nos fundos. 
Pode, conforme a metodologia de ensino, ter uma outra organiza-
ção do espaço, as carteiras em círculo, denotando a possibilidade 
do diálogo e do debate aberto, relativizando as hierarquias e possi-
bilitando vez e voz a todos os participantes do processo de ensinar 
e aprender. Pode, também, ter as carteiras agrupadas (com quatro 
carteiras formando um grupo) indicando a compreensão de que a 
produção do conhecimento é social e que a discussão em grupos 
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possibilita uma maior compreensão de um determinado tema —
perspectiva sociointeracionista. A organização espacial da sala de 
aula nos diz muito sobre a compreensão que o educador tem de 
“ensinagem” e de aprendizagem.

As mesas do refeitório podem ter múltiplos significados, tais 
como: lugar onde os estudantes lancham e se integram; espaço 
para os educadores trabalharem com aulas mais criativas, com a 
participação dos educandos, produzindo maquetes, desenhos, ati-
vidades artísticas, em um dia de frio em que o sol se faz necessário, 
ou em um dia de calor, quando uma brisa é sempre bem-vinda; 
podem ser também lugar de recepção das famílias e de descanso 
das faxineiras e merendeiras. A biblioteca pode também ser ponto 
de encontro dos alunos, além de lugar de “guarda” de livros e peri-
ódicos para leitura e pesquisa. 

Outros aspectos da arquitetura e do uso do espaço físico po-
deriam ainda ser relacionados, como a exposição das produções 
de educandos e educadores nas paredes dos corredores e pátios 
das escolas, socializando a criatividade que emana do processo de 
ensinar e aprender; os banheiros, os jardins, entre outros, que evi-
denciam as novas significações do espaço pelos atores das escolas e 
que marcam a distinção entre os estabelecimentos de ensino.

Resumo

A arquitetura escolar que conhecemos não tem sofrido grandes 
transformações desde que nela foi incorporada a finalidade de trans-
missão dos saberes, da técnica e da ciência, no século XVIII. Ou seja, 
há pelo menos trezentos anos que essa escola na qual estudamos e 
pretendemos trabalhar, não experimenta profundas modificações.

A arquitetura escolar é expressão do projeto político-pedagógico 
da escola e vice-versa. O modo como os espaços são utilizados e or-
ganizados nos falam da compreensão de concepções de mundo, de 
conhecimento, de escola, de educador, de educando e da profissão 
docente, de ensinar e de aprender que têm os sujeitos diretamen-
te responsáveis pela condução da educação escolar (educadores, 
equipe pedagógica e administrativa). 
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Ler signi�ca reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os 
olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam.

leonardo boff
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Dimensão do Contexto
Neste capítulo, estudaremos a dimensão dos contextos his-

tórico, geográfico, social e cultural para a reflexão da organi-
zação escolar. Veremos fatores que se agregam à organização 
escolar — a localização geográfica, os elementos de raça, de 
composição econômica e de etnia, bem como a opção religio-
sa dos sujeitos —, que também produzem conceitos e precon-
ceitos, significados e sentidos na trama da cultura da escola.
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5. Dimensão do Contexto

O contexto histórico, geográfico, social e cultural no qual o esta-
belecimento de ensino está inserido é uma das dimensões da teia 
de significados que tecem a cultura da escola, isto é, cada estabele-
cimento de ensino tem uma identidade própria.

As pessoas compreendidas como sujeitos sócio-histórico-culturais, 
ao evidenciarem diferentes modos de compreender, ser e estar no 
mundo, estão expressando a cultura de um povo e de um espa-
ço e tempo social e geográfico. As diferenças sociais expressam 
a injusta distribuição de renda que grassa a sociedade brasileira 
e mundial. O mundo se divide em mundos: primeiro, segundo e 
terceiro mundo. Dependendo do mundo no qual estamos inseri-
dos, o acesso a bens materiais e culturais tem contornos diferentes. 

O Brasil é um país de terceiro mundo e seu povo sofre as con-
sequências dessa posição, acrescentando a isso a mais que injusta 
distribuição da riqueza, que cria bolsões de miséria no campo e na 
cidade, produzindo um elevado percentual de marginalização de 
crianças e jovens que convivem com a criminalidade e os níveis 
mais degradados de existência. 

As diferenças sociais, assim, fazem-se presentes, independente-
mente do contexto geográfico. O campo e a cidade de norte a sul e 
leste a oeste do Brasil possuem diferentes níveis sociais. As diferen-
ças sociais limitam o acesso aos bens culturais legitimados (teatros, 
museus, cinema, jornais, entre outros) pela ideologia hegemônica 

Grassa
Se espalha, atravessa.
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e atribuem não legitimidade aos artefatos, sentidos e significados 
produzidos pelos estratos menos favorecidos. Ao limitarem o acesso 
aos bens culturais legitimados, contribuem para o empobrecimento 
do desenvolvimento de uma percepção crítica da sociedade e, de 
certo modo, ao empobrecimento da própria cultura que é, mui-
tas vezes, suplantada pela cultura de massa veiculada pelos meios 
de comunicação social, principalmente pelo rádio e pela televisão. 
Essas desigualdades socioculturais estão evidenciadas, produzidas 
e reproduzidas no e pelo cotidiano da escola e da sala de aula. A 
produção e reprodução das desigualdades pela escola têm como 
um dos principais produtos o fracasso escolar.

Desse modo, também a escola fracassa porque não cumpre, na 
formação do cidadão, seu papel de integração social. Como inte-
grar educandos ausentes? A evasão escolar vem sendo desde algu-
mas décadas fonte de preocupação de educadores, pesquisadores e 
fazedores de políticas públicas para a educação. 

A evasão escolar se dá pela conjunção de múltiplos fatores, intra 
e extraescolares. Dentre os fatores internos à escola destacamos: a 
precária formação dos educadores; a perpetuação de práticas pe-
dagógicas tradicionais e autoritárias; a dificuldade que o estabeleci-
mento de ensino tem de criar uma identidade positiva, em vista do 
significativo número de professores ACTs (Admitidos em Caráter 
Temporário), cuja insegurança contratual não permite que criem 
sentido de permanência e invistam tempo, conhecimento e emo-
ções na escola; a falta de profissionais que promovam a articula-
ção do trabalho pedagógico, com planejamentos de curto, médio 
e longo prazos. Muitos outros fatores, alguns decorrentes desses 
elencados, contribuem para que a escola não possibilite a criação 
de sentido para os educandos, que se evadem.

Entre os fatores externos à escola, elencamos a desigualdade 
social que faz com que os trabalhadores migrem. O movimento 
migratório pode se dar do campo para a cidade, de uma cidade a 
outra e no interior de uma mesma cidade, de um bairro a outro, 
em busca de trabalhos que não exijam qualificação escolar, sendo 
estes, na maioria das vezes, sazonais. Nesse caso, o fracasso esco-
lar se dá também pelas frequentes interrupções e pela naturali-
zação dessas interrupções pela escola. O jovem sai da escola, por 
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um tempo, enquanto durar o trabalho em uma região ou bairro 
distante do estabelecimento que estuda. 

Outro fator diz respeito à não percepção do contexto geográfico e 
cultural onde o estabelecimento de ensino está localizado. A escola no 
campo tem problemas que se diferem daqueles da escola na cidade. 

5.1 Entrelaçamento entre campo e cidade

No campo, uma problemática que devemos estar atentos diz 
respeito ao fechamento de escolas em comunidades com baixo ín-
dice de crianças em idade escolar, pela política de nucleação. Célia  
Vendramini (2004) aponta que a política de nucleação está atrelada 
ao discurso da racionalização da rede escolar que defende que as es-
colas maiores oferecem melhores condições de ensino, em termos de 
estrutura física, equipamentos e recursos humanos, sendo, portanto, 
considerada como uma solução mais econômica para os municípios. 

No Ensino Médio, aquele em que o professor licenciado em Bio-
logia tem atuação garantida pelo currículo, a nucleação já é prática 
desde o seu nascedouro. Os estudantes se deslocam desde a sua co-
munidade até os centros para poderem dar continuidade aos estu-
dos. As escolas de Ensino Médio existem em menor número e estão 
localizadas nos centros dos municípios. Quando muito, há duas es-
colas de Ensino Médio funcionando nos pequenos municípios lo-
calizados no campo. Mesmo nas cidades de maior porte, não há ga-
rantia de continuidade dos estudos no Ensino Médio para os jovens 
na sua comunidade de origem. Esse nível de ensino na rede pública 
estadual, na maioria das vezes, funciona no período noturno, em 
escolas que foram construídas para atender o Ensino Fundamen-
tal, sem estrutura física e pedagógica adequadas para promover um 
ensino com qualidade. Isso se concretiza na inexistência, por exem-
plo, de biblioteca funcionando, de laboratórios, sem contar a falta de 
professores qualificados para atuar nas áreas das ciências da física, 
da química e da matemática, principalmente. Os poucos professores 
que se formam nessas áreas terminam por se empregar nas cidades 
de grande porte e em colégios da rede privada de ensino. 

Os colégios da rede estadual de ensino recebem alunos cansa-
dos do trabalho, quer seja em empresas nos centros urbanos, quer 

Aos Estados da Federação, 
segundo a Constituição, cabe 

a oferta do Ensino Médio; 
fica sob a responsabilidade 
dos municípios a oferta do 

Ensino Fundamental e da 
Educação Infantil; a União 

responsabiliza-se pela 
oferta do Ensino Superior, 
além de bancar no Ensino 
Médio os Centros Federais 

de Educação Tecnológica 
(CEFETs) e os Colégios de 

Aplicação que atendem 
ao Ensino Fundamental e 
Médio; além dos Colégios 

de Aplicação, a União 
financia, nas Universidades 

Federais, alguns núcleos 
de Educação Infantil. Ter 

a responsabilidade sobre 
um nível de ensino não 
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seja na propriedade rural no campo, na agricultura e/ou na pecuá-
ria, cansados das distâncias que tiveram de percorrer para chegar 
ao colégio. E recebem esses alunos com professores também na 
maioria cansados, vindos de até dois turnos de trabalho. Como 
podemos ver, os problemas do Nível Médio, em que os Professores 
de Biologia vão atuar preferencialmente, não são poucos, contudo, 
poder contar com um maior número de professores de Biologia e 
das outras áreas também tão carentes é um importante passo para 
ressignificar esse nível de ensino com mais qualidade na prática 
pedagógica para as populações de baixa renda.   

O transporte é um fator preponderante para o sucesso da esco-
larização de jovens de baixa renda, tanto no campo como na cida-
de. O difícil acesso a um transporte regular e com qualidade para 
as populações de baixa renda é um fator importante na produção 
do fracasso escolar. Os estudantes muitas vezes são excluídos, quer 
pela impossibilidade de pagá-lo — uma vez que esse nível de en-
sino não é de responsabilidade do município —, quer pela falta de 
manutenção de estradas municipais e estaduais, cujos buracos, nos 
períodos de seca, e de lama, nos períodos chuvosos, impossibilita 
o trânsito de automóveis em comunidades no campo e nas favelas 
e periferias nas cidades. A falta de transporte prejudica também a 
organização de espaços de encontros com as famílias, no Ensino 
Fundamental, ou com os jovens e/ou os pais ou os responsáveis, o 
que impossibilita o diálogo com a família, fator muitas vezes pre-
ponderante no sucesso dos educandos.

Os programas e currículos especiais voltados para a população 
rural — desde a década de 1920 — pautam-se na lógica da edu-
cação como mola propulsora do desenvolvimento social. Seu 
objetivo é conter a migração e fixar o homem no campo, como 
na proposta do “ruralismo pedagógico”, que trata de programas 
‘adequados’ à cultura rural, capazes de prender o homem a ter-
ra, ou nos programas: Serviço Social Rural (SSR) e Campanha 
Nacional de Educação Rural (CNER), que surgem na década de 
1950 com o mesmo objetivo de conter a migração rural-urbana. 
(VENDRAMINI, 2004, p.155)

Está em curso um movimento por uma educação básica do cam-
po, empreendido por diversas organizações e movimentos so-
ciais, no sentido de pensar a aprendizagem para além da escola 
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e de travar uma luta que é, ao mesmo tempo, política e pedagógica, 
de valorização de uma população que vive e trabalha no campo e de 
sua capacidade de mobilização e organização social. (Idem, p.157)

Por meio de trabalho de pesquisa, obtivemos por parte de pro-
fessores de escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, 
a declaração de que observam diferenças de habitus, ou seja, modo 
de ser e agir no mundo, conforme a localização geográfica do mu-
nicípio: se no litoral e ou no continente. Os professores reclamam, 
por exemplo, da contradição entre a forma livre das crianças e jo-
vens de comunidades litorâneas e o disciplinamento do corpo e do 
espírito feito pela escola em busca do controle social necessário à 
formação para integração social, característica imprescindível ao 
cidadão que a escola quer e tem por obrigação formar.

5.2 Diferenças étnicas e raciais

Os habitus que os sujeitos, educandos e educadores encarnam e 
carregam para o cotidiano dos estabelecimentos de ensino também 
trazem marcas das diferenças culturais originárias de diversas etnias 
e raças. Conforme a origem étnica e racial, é produzida uma cultura 
que aproxima ou distancia a criança ou o jovem e suas famílias da 
cultura hegemônica legitimada, socializada e produzida na escola. 

Colada à raça, está o processo de etiquetagem que produz uma 
discriminação racial aos negros e aos índios, que lhes atribui identi-
dades submissas e/ou violentas. Com exceção da imagem de “bom 
de samba” e “bom de futebol”, cujas habilidades se vinculam à figura 
do “bom malandro” que gastava seu tempo em rodas de samba ou 
em campos de futebol de várzea atribuída aos negros, e a imagem 
do “bom selvagem” ingênuo e crédulo atribuída aos índios. Essa dis-
criminação racial é produtora de deslegitimação social e cultural aos 
integrantes dessas duas raças que os joga a redutos dentro dos bol-
sões de pobreza no campo e na cidade, alija-os da fruição e da pro-
dução de bens culturais legitimados. Discriminação essa reprodu-
zida no cotidiano das escolas e das salas de aulas, no trato social 
que se dispensa aos educandos e educadores negros e índios, que 
lhes nega legitimidade como sujeitos de direitos sociais e afetivos, 
empurrando-os para o fracasso.



56 Organização Escolar

Os embates que essas diferenças trazem para o interior da escola 
reproduzem conflitos já existentes na sociedade e geram conflitos 
específicos de atribuição de identidades que acarretam o afasta-
mento da criança e do jovem da escola. Faz parte de nosso sen-
so comum a noção de que os sujeitos de origem étnica alemã são 
rígidos no relacionamento, a qual é compensada, por vezes, pela 
importância que os alemães atribuem à escola, bem como faz par-
te de um conhecimento difundido a crença de que os sujeitos de 
origem italiana têm facilidade para se relacionarem e uma queda 
para a indisciplina, por falarem muito, exporem com facilidade 
seus sentimentos e gostarem de festa. Do mesmo modo, esse senso 
comum produz um profundo desprezo por tudo aquilo que deno-
mina popular, considerado culturalmente pobre.  

Na mesma pesquisa anteriormente comentada, que foi realiza-
da em escolas da rede de ensino de Florianópolis, Santa Catarina, 
uma dentre as questões que se mostraram relevantes para a análise 
da cultura das escolas se relaciona aos embates entre os professores 
e a cultura da população ilhoa, de origem açoriana: o denominado 
manezinho da ilha. 

Os professores atribuíam dificuldades de desenvolver o trabalho 
pedagógico em escolas inseridas em contextos com populações de 
origem açoriana. Os estudantes eram identificados como mais in-
disciplinados, em vista da forma gritada de expressar a sua opinião 
como verdadeira e da liberdade com que usufruem da vida litorânea 
que se negam a deixar de fora quando adentram os muros escolares. 
A dificuldade também se dava com relação às famílias, as quais os 
professores afirmavam que não conferiam importância ao estudo e 
à escolarização dos filhos, qualificados como mal-educados. 

Essas atribuições de identidades, externas aos sujeitos, eivadas 
de preconceitos étnicos e raciais são um dos fatores intra-escolares 
que produzem o fracasso e a exclusão de crianças e jovens das es-
colas de Educação Básica e de Ensino Superior.

5.3 Diferenças de religião

Não só as diferenças étnicas e raciais são partes da dimensão 
contextual da cultura da escola. Também no cotidiano escolar se 

Manezinho da ilha
“Manezinho da Ilha” ou 
simplesmente “mané”, 
é a forma utilizada, 
correntemente, para designar 
o nativo de Florianópolis, 
conhecida também como 
Ilha da Santa Catarina, de 
origem açoriana de falar 
típico e original. (CARDOSO, 
2001, p.84)
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fazem presentes as tramas, os conflitos e as alianças trazidas pe-
las diferentes culturas produzidas pelas diferentes igrejas, mesmo 
quando de origem cristã. Um exemplo são as religiões pentecos-
tais, como a Assembleia de Deus, que impõe às mulheres o uso de 
cabelos e saias longas, motivo, muitas vezes, de constrangimento 
a crianças e jovens nas aulas de educação física, bem como um 
distanciamento entre elas e as crianças e os jovens que frequen-
tam outras igrejas que não impõem restrição aos programas tele-
visivos não veiculados pelo canal da igreja. Na relação com os es-
tudantes, os embates podem ocorrer entre professor e estudantes 
com preceitos religiosos divergentes. 

Os dados coletados em uma pesquisa realizada em uma escola 
no campo mostram que as lutas simbólicas entre as igrejas cató-
lica, luterana e adventista traziam elementos de disputas entre os 
professores e problemas para a organização da escola. Os adventis-
tas, por guardarem o sábado como dia santificado, não aceitavam 
trabalhar em atividades como as festas realizadas pela escola nesse 
dia, o que era fonte de conflitos entre os professores das igrejas 
católica e luterana, que se sentiam injustiçados por serem mais 
maleáveis com relação à guarda santificada do domingo. Por outro 
lado, adventistas e luteranos uniam forças na argumentação com 
relação à aquisição de livros como os best sellers infanto-juvenis da 
coleção Harry Potter, por trazerem ideias anticristãs e “bruxarias”. 

Assim como as tramas tecidas pelas diferenças étnicas e raciais, 
os modos de compreender e agir no mundo originários da opção 
religiosa se fazem presente também na produção dos preconcei-
tos que levam ao fracasso e à exclusão escolar. A compreensão e a 
prática de uma escola leiga, porque pública e de todos, traduzidas 
em ação no projeto pedagógico desencadeado nos espaços/tem-
pos da escola, nas classes e nas diferentes reuniões, contribuem 
para a formação de uma consciência do outro como legítimo outro 
na relação (MATURANA, 1998), traduzida em ações afirmativas 
inclusivas das diferentes culturas originárias dos contextos sócio- 
histórico-cultural e religioso de educadores e educandos.
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Resumo

Neste capítulo, estudamos a dimensão dos contextos histórico, 
geográfico, social e cultural para a reflexão da organização escolar. 
Essa é uma importante dimensão da cultura da escola. Educandos 
e educadores, familiares e população do entorno do estabeleci-
mento de ensino também trazem suas perspectivas de vida cons-
truídas com base nos contextos dos quais provêm.

Nesse sentido, vimos os fatores que se agregam à organização 
escolar, dependendo da localização geográfica. No campo, a escola 
precisa pensar, entre outras coisas, no transporte dos educadores, 
dos educandos e de seus familiares para que o processo de ensino 
e aprendizagem se dê com qualidade e seja refletido por todos os 
envolvidos. Na cidade, faz-se necessário pensar sobre onde a es-
cola se localiza, se no centro ou nas periferias. Outros contextos 
se agregam à geografia: o contexto social, que cria os bolsões de 
pobreza, quer no campo ou na cidade, que trazem para o interior 
do estabelecimento de ensino as mazelas das marginalidades, das 
violências, além de todos os preconceitos que giram em torno des-
sas populações. Imbricados nesses meios, os elementos de raça, de 
composição econômica e de etnia, bem como os da opção religiosa 
dos sujeitos, também produzem conceitos e preconceitos, signifi-
cados e sentidos na trama da cultura da escola.
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É no plano do sensível que residem nossas mais radicais 
diferenças.

l. c. restrepo
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Dimensão do Cotidiano
Neste capítulo, vamos refletir sobre o conceito de espa-

ço e tempo para compreendermos o cotidiano da escola. O 
conceito de espaço se refere à construção física da escola, às 
suas relações sociais; no conceito de tempo, discutimos as 
dimensões da cronologia e das vivências.





63Dimensão do Cotidiano

6. Dimensão do Cotidiano

A organização da escola se efetiva, cotidianamente, em espaços e 
tempos. Os espaços se referem tanto ao lugar físico — sala de aula, 
cozinha, sala dos professores —, quanto ao conjunto de relações 
entre os diferentes atores que transitam e se relacionam no dia a 
dia da escola, e que ocupam lugares e fazeres hierarquicamente 
diferenciados. Espaço, nesse sentido, é o lugar de onde se fala ou se 
cala, lugar carregado de subjetividade, de relações vitais e sociais 
concretas, palco dos rituais que compõem a cultura da escola. 

O cotidiano da escola é feito de tempos na dimensão de kronos e 
de kairós. Kronos é o tempo do relógio, fixado em horas e minutos, 
e que na escola aparece na forma de uma cronologia que estrutura 
e organiza o trabalho pedagógico em um programa de ensino e em 
um calendário. Divide o dia em tempos de trabalho e de descanso. 
Kairós é o tempo das relações, o tempo das vivências que transcen-
dem kronos e dão significado aos acontecimentos, atravessando a 
temporalidade cotidiana. Um movimento aleatório, inesperado e 
expressivo da existência, não apreensível pelo planejamento racio-
nal, porque imprevisível. Nessa perspectiva, o tempo é uma di-
mensão prático-reflexiva de como lidamos com a nossa vida e com 
a vida do outro nas relações intersubjetivas.

O cotidiano da escola obedece, a um só tempo, à cronologia e 
aos momentos expressivos da consciência: a primeira, estrutura 
e organiza cronologicamente (ano, semestre, bimestre, dia, hora/
aula) o fazer pedagógico em um programa de ensino (unidades, 
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aulas, atividades), conforme um calendário de reuniões e eventos 
(reuniões pedagógicas, conselho de classe, festas e feiras). O se-
gundo, traduz-se em tempo de vivências, que transcende a esfera 
cronológica e dá significado aos acontecimentos, ou seja, atra-
vessa a temporalidade cotidiana. Kronos contempla, na inteireza 
do dia, os tempos para o trabalho e para o repouso (hora do 
recreio, “janelas”, horário de almoço). Kairós, imensurável, per-
passa pelo tempo, desencadeando alterações na rígida cronolo-
gia dos fatos. É uma dimensão fundamental, à medida que con-
templa a singularidade dos ritmos de aprendizagem, que respeita 
o processo de apropriação de saberes de crianças e jovens; que 
cria o espaço para que os conteúdos ensinados tenham sentidos 
e significados para os educandos. 

Espaço e tempo se entrelaçam em seus significados objetivos 
(de lugar e cronologia) e subjetivos (de vivência e construção de 
significados), formando a expressão espaço/tempo. A noção espa-
ço/tempo, ao ser incorporada à vida do cotidiano escolar, expressa 
as tessituras que conferem legibilidade e visibilidade às relações 
sociais que compõem a organização escolar.

6.1 Os espaços/tempos do cotidiano escolar

A sala de aula e a duração da aula são espaços/tempos destina-
dos à interação entre educador e educando, no exercício específico 
do ensinar e do aprender. Ali, eles serão transmitidos, socializados 
e (re)produzidos. Em função do que acontece ou se projeta acon-
tecer na classe, outros espaços/tempos são estruturados: as diver-
sas reuniões e encontros entre educadores, especialistas, direção, 
famílias e alunos. Nesses encontros, há estruturação e intenciona-
lidade claramente evidenciadas na organização curricular, na con-
figuração dos atores que podem e devem participar e na condução 
propriamente dita do encontro. 

Além desses, há, no cotidiano das escolas, espaços/tempos não 
estruturados. Momentos e lugares de encontro sem direção e in-
tencionalidade nas interações que ali se dão, por exemplo, a sala 
dos professores, lugar reservado ao grupo para relaxar as tensões 
no horário do recreio, e/ou se ocupar na organização das aulas e 
correção de exercício, durante as “janelas” entre aulas. O horário 

É no espaço/tempo que 
as concepções e práticas 
da educação escolar são 
efetivadas no sentido 
estrito do termo, ou seja, 
no exercício de ensinar e de 
aprender os conteúdos da 
cultura que a humanidade 
produziu em sua história.

O cotidiano da escola é dividi-
do rigidamente em tempos de 
trabalho, no plural, sendo uma 
de suas expressões, o tempo 
do professor trocar de turma, 
às vezes de séries e/ou de área, 
como é o caso de professores 
que ensinam português/
inglês; história/geografia; 
biologia/química/física. 

Podemos representar kairós 
como aquela aula que, de 
repente, ao tocar o sinal 
o aluno se pergunta: já 
terminou? Estava tão bom!
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do recreio, por exemplo, é um espaço/tempo em que os sujeitos 
podem interagir com seus pares, formando grupos de sociabilida-
de que não correspondem, necessariamente, ao grupo da classe. 
É, também, lugar para a interação entre professores e alunos que 
podem se encontrar sem as regras e o conteúdo da sala de aula.

Os espaços/tempos estruturados do cotidiano escolar dizem 
respeito às reuniões agendadas no calendário escolar, tanto no que 
se refere às específicas para os docentes, quanto àquelas que en-
volvem os alunos e as famílias. São organizados e conduzidos, na 
maior parte das vezes, pela equipe administrativo-pedagógica. 

6.2 Reuniões de planejamento

As reuniões de planejamento, em geral, ocorrem nos primei-
ros dias do ano letivo, antes do início das aulas e da presença dos 
alunos na escola. Nelas, são discutidas questões de organização e 
distribuição das turmas, o quadro de horários das aulas, o calen-
dário escolar e os conteúdos a serem trabalhados nas diferentes 
disciplinas, no ano ou semestre. O processo de enturmação cos-
tuma ser avaliado nesse primeiro encontro, com base no esquema 
de distribuição dos estudantes e dos horários letivos, planejado no 
final do ano anterior, para fins de matrícula. 

Temas que devem ser objetos de reflexão no planejamento: 

 • Se a escola vai organizar as turmas homogêneas ou turmas he-
terogêneas. As turmas homogêneas são as mais comuns na or-
ganização das escolas, obedecendo principalmente ao critério 
do rendimento escolar (turmas fortes, turmas fracas). Contu-
do, esse tipo de organização é problemático, uma vez que pode 
interferir na motivação do professor trabalhar com a turma. 
Pesquisas têm evidenciado que, quando os professores acredi-
tam que seus alunos têm baixo rendimento, eles deixam de ofe-
recer estímulos para o avanço da aprendizagem. Ao contrário, 
se acreditam que a turma é capaz de alto rendimento, passam a 
oferecer estímulos, trazendo conteúdos que os instiguem a um 
maior desenvolvimento na aprendizagem.

 • Em uma compreensão da escola como espaço de inclusão, as tur-
mas são organizadas com base no critério da heterogeneidade, 

Enturmação
Composição das turmas por 

série, faixa etária, níveis de 
aprendizagem.
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de modo a estimular professores e estudantes a desenvolverem 
conteúdos que motivem a aprendizagem. Turmas heterogêneas 
subentendem que a escola compreende que o processo de ensi-
nar e aprender os conteúdos escolares não é linear nem indivi-
dual, portanto, colocar em uma mesma turma estudantes com 
ritmos e tempos de aprendências diferenciados é apostar em 
um processo social de produção de conhecimentos.

 • Se a escola compõe as turmas com meninos e meninas, a coedu-
cação deve ser objeto de reflexão por parte do corpo de professo-
res, especialistas e administradores. Na nossa sociedade é muito 
forte, ainda hoje, a cultura machista evidenciada nas atitudes dos 
jovens no espaço escolar quando impõem regras que subjugam 
os interesses femininos aos masculinos. A cultura machista tam-
bém pode ser estimulada pelos professores que cobram atitudes 
diferenciadas por parte de meninos e meninas, entre outras.

 • Se a escola reflete sobre a temática da inclusão, o que significa 
para ela incluir? A inclusão pode ser pensada de forma restri-
ta, como refere a lei: incluir pessoas com necessidades especiais 
nas turmas regulares de ensino: cegos, surdos, com algum tipo 
de deficiência mental ou de motricidade (paralisados cerebrais), 
entre outros. Também a inclusão pode ser pensada de forma am-
pliada: aí devem ser incluídas as pessoas que se diferenciam por 
questões sociais, culturais, étnicas, econômicas, de sexualidade, 
gênero, de acesso aos meios midiáticos e digitais, entre outras. 

Existe um número expressivo de estudos que indicam que crian-
ças e jovens de baixa renda e/ou negros são aqueles que abando-
nam a escola ainda no Ensino Fundamental, ou são abandonados 
pela escola por não atenderem às diferentes exigências de sua or-
denação institucional, que pouco considera a falta de tempo para 
a realização das tarefas extraclasse porque são trabalhadores que 
estudam e que não têm alguém que os acompanhe e os auxilie nas 
tarefas e não respeita os ritmos de aprendizagem. 

Do mesmo modo, os recursos didáticos e as reflexões que aconte-
cem na sala de aula quase sempre fazem com que os estudantes não 
se vejam representados e não criem sentidos na relação com o tra-
balho escolar. Ou seja, para a escola, esses sujeitos (negros, pobres, 
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deficientes, os chamados delinquentes, os homossexuais) não têm 
visibilidade porque não existem como diferenças socioculturais.

As escolas perdem ao não enxergar o tempo/espaço do pla-
nejamento como lugar de reflexão e tomada de posição coletiva 
sobre essas questões sociais e pedagógicas que estão na raiz da 
cultura de exclusão e de fracasso. 

No planejamento dos conteúdos das disciplinas, é imprescindí-
vel a reflexão sobre o objetivo destes no processo de ensino-apren-
dizagem dos alunos concretos que a escola atende – alunos perten-
centes a um grupo econômico, social, étnico e cultural. É o espaço/
tempo das discussões e questionamentos sobre quais capacidades 
a escola pretende desenvolver com o trabalho pedagógico e qual 
o “mínimo necessário” para o alargamento dessas capacidades. Na 
reunião de planejamento do início do ano letivo, é relevante que o 
projeto político-pedagógico da escola seja avaliado e reestrutura-
do, bem como a cada novo bimestre, ou quando se encerrarem os 
planos de trabalho, ou quando houver necessidade.  

6.3 Reuniões pedagógicas

As reuniões ou paradas pedagógicas são habituais nas escolas 
brasileiras e são importantes espaços de discussão para a consoli-
dação do projeto político-pedagógico e de formação em serviço dos 
profissionais da escola. É um espaço/tempo de trabalho coletivo, no 
qual os sujeitos podem sair do isolamento da formação disciplinar 
para refletirem em conjunto sobre as dificuldades encontradas no 
cotidiano de seu trabalho e dos demais atores da escola. A prática 
educativa, já afirmava Miguel Arroyo, em 1982, se refletida coletiva-
mente, é fonte de ensinamento e de produção de teorias e de práticas 
mais comprometidas. Na reunião pedagógica é possível:

a) a troca de experiências entre os docentes, que podem partilhar 
suas dúvidas e inquietações, evidenciando que os problemas 
não são individuais, e socializar as práticas que deram certo; 

b) a troca de experiências pode conduzir a sistematização da prá-
tica docente, resgatando saberes; 

c) a reflexão e a sistematização da prática favorecem a formação de 
professores pesquisadores, isto é, que tenham o fazer pedagógico 

O professor, principalmente 
das séries finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino 

Médio, antes de ser formado 
professor, é formado 

especialista nas diferentes 
disciplinas que compõem 

o currículo desses níveis de 
ensino: Matemática, Física, 
Química etc. Tal formação 
produz no seu imaginário 

a marca do individual: 
cada qual com a matéria 
que leciona, na sua sala 

de aula, com a sua turma. 
Esse isolamento dificulta a 
reflexão e as propostas de 

trabalho coletivo na escola.
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da sala de aula e da escola como temáticas que podem ser pro-
blematizadas, investigadas e relatadas. Um processo que forta-
lece e qualifica a prática docente e a organização da escola.

A reunião pedagógica é um espaço/tempo que incentiva as pes-
soas a conversarem, a interagirem, enfim, a se conhecerem, tornan-
do possível o encontro de diferentes visões de mundo e a “desejá-
vel” análise das dificuldades e da intolerância frente às diferenças. 
Muitos dos problemas que se apresentam no cotidiano das escolas, 
quase sempre de intercâmbio entre os atores, poderiam ser mini-
mizados e até mesmo evitados, se houvesse mais tempo para que o 
grupo se encontrasse com o objetivo de pensar a escola, o lugar que 
nela ocupam e os resultados da prática docente ali desenvolvida. 

6.4 Conselho de classe

O conselho de classe está formalmente instituído no cotidiano es-
colar como espaço/tempo responsável por desencadear o processo 
de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Dele, devem participar 
a equipe pedagógica e os professores da turma a ser analisada e, em 
alguns casos, o próprio aluno, através da representação de seu líder. 
Algumas escolas têm optado por incluir a participação dos familiares 
ou realizar um conselho prévio com todos os integrantes da turma.

É convencional nas escolas que o conselho seja realizado ao fi-
nal de cada bimestre ou trimestre letivos, com base nos resul-
tados/notas fornecidos pelos professores. Geralmente, é realizado 
em um único dia, no qual os alunos são dispensados das aulas para 
que os professores possam dele participar. 

O conselho de classe configura-se, desse modo, como um espaço/
tempo de tomadas de decisões sobre o trabalho pedagógico desen-
volvido na sala de aula e na escola. Ao trazer o rendimento do aluno 
em relação ao trabalho desenvolvido em sala de aula, a própria prá-
tica docente se torna objeto de reflexão e, para além dela, o próprio 
projeto político-pedagógico da escola passa a ser o foco da avaliação.

Em uma concepção democrática da escola, é imprescindível a par-
ticipação dos alunos e dos seus responsáveis, visto que o conselho de 
classe não deve se ater à avaliação do desempenho pedagógico dos 
alunos das diferentes turmas, séries ou ciclos, mas focar a avaliação 

O ano letivo escolar é 
dividido em bimestres ou 
trimestres, sendo que para 
cada um deles o professor 
planeja conteúdos e 
atividades que são avaliados, 
transformados em conceitos/
notas aos quais os alunos e 
seus pais têm acesso através 
dos boletins.
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do projeto pedagógico da escola. Contudo, é importante ressaltar 
que nem sempre o docente sente-se à vontade para dividir com seus 
colegas as angústias das situações que lhe surgiram em sala de aula, 
quando seu aluno e o responsável por ele estão presentes. Esse supos-
to constrangimento serve de artifício para impedir a democratização 
dos espaços escolares e evidenciam que a humildade ainda está longe 
de ser parte constitutiva das relações entre os sujeitos.  

6.5 A participação das famílias: reuniões de pais, 
Associação de Pais e Professores e Conselho de Escola

De modo geral, o acesso formal e institucionalizado que as fa-
mílias têm às escolas se dá por meio das reuniões de pais, da 
Associação de Pais e Professores (APP) e do Conselho de Escola. 
Nesses dois últimos, a presença se dá por representação. 

Reunião de pais — É importante que, no início do ano letivo, 
a direção, a equipe pedagógica e os professores se reúnam com os 
familiares para apresentar e discutir o calendário escolar, os obje-
tivos do trabalho e os projetos que pretendem desenvolver com os 
educandos, a metodologia, bem como pesquisas, extensões e es-
tágios universitários que serão acolhidos pela escola. Essa atitude, 
além de ser uma prática de democratização das informações sobre 
as ações desenvolvidas no seu cotidiano, convida os familiares a 
assumirem o lugar de corresponsáveis pela criança ou jovem ma-
triculado, e ainda, corresponsáveis pelas decisões tomadas para a 
organização pedagógica daquele ano letivo. 

Contudo, não é isso o que se vê na maioria das escolas. As chama-
das reuniões de pais são geralmente espaços/tempos monofônicos, 
onde impera a voz dos profissionais que ali trabalham, por vezes car-
regadas de desqualificações com relação ao processo de aprendizagem 
dos educandos. Quando muito, elas acontecem com o professor res-
pondendo a questões e alertando sobre o comportamento do aluno. 

Essa monofonia se dá também quando as reuniões de pais são 
convocadas com objetivos específicos, tais como: organização de 
festas para arrecadar fundos para a escola, assembleias para orga-
nizar comissão eleitoral e eleição de diretorias da Associação de 
Pais e Professores (APP) e/ou Conselho de Escola. Aqui, os fami-
liares assumem o lugar de prestadores de serviços.

Monofônico
Monofônico, aqui, significa 

apenas uma voz.
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As escolas reclamam da parca presença de familiares nas reuniões, 
analisando como descaso e pouca importância conferida à escola e 
ao trabalho que ela desenvolve com seus filhos. A análise do conte-
údo e do funcionamento desses encontros indica outra argumenta-
ção: essas reuniões ou têm pauta extensa ou tratam de assuntos que, 
se não forem bem conduzidos, podem ser delicados, como a indis-
ciplina, por exemplo. No primeiro caso, geralmente são realizadas 
à noite, e as mães trazem os filhos menores por não ter com quem 
deixá-los. A pauta extensa, as crianças tendo que ser controladas, o 
cansaço do dia, os problemas de condução da reunião com pessoas 
falando ao mesmo tempo, tentando convencer umas às outras, tor-
nam os encontros cansativos e de pouco ou nenhum significado. No 
segundo caso, a condução da reunião é importantíssima, pois as fa-
mílias tendem a particularizar os casos de indisciplina e não querem 
(e com razão) ver o nome do filho ser citado na presença de outras 
famílias. Esses, entre outros fatores, fazem com que as pessoas dei-
xem de ir com regularidade às reuniões de pais.

Nadir Zago (1997) argumenta que a escassa frequência dos pais 
nas reuniões está relacionada não só a questões de ordem pessoal, 
como cansaço após jornada intensa de trabalho, incompatibilidade de 
horários, entre outras, mas também pelo modo como essas reuniões 
funcionam: a partir do encontro de um coletivo heterogêneo que, na 
maioria das vezes, tumultua e não satisfaz as necessidades das famílias. 

Os pais preferem uma forma de comunicação mais personalizada, 
através de contatos informais com os professores, quando podem 
conversar sobre seus filhos, ouvir as reclamações e manifestar o des-
contentamento com a escola. A relação informal possibilita a cum-
plicidade entre professor/escola e família no trato com o aluno/filho 
e a busca de soluções para possíveis problemas e reivindicações.

No Ensino Médio, a dinâmica da participação dos familiares é 
alterada porque os jovens já são considerados os responsáveis pela 
sua conduta escolar. Os eventos escolares atribuem a eles as con-
quistas e os fracassos da aprendizagem. Por conta disso, os jovens 
pouco participam desses eventos. 

Associação de Pais e Professores (APP) e Conselho de Escola — 
As diferenças entre esses dois mecanismos de ação coletiva nas 
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escolas dizem respeito tanto à amplitude da participação dos seg-
mentos da comunidade escolar quanto ao caráter de deliberação 
sobre questões administrativas e pedagógicas do cotidiano.

A Associação de Pais e Professores (APP) também é denomina-
da, em outras regiões do Brasil, por Associação de Pais e Mestres 
(APM). Na APP, são protagonistas representantes dos segmen-
tos: famílias, educadores e equipe pedagógico-administrativa. As 
atribuições se voltam para a discussão e a gestão de problemas 
administrativos da escola, na maioria das vezes reduzindo-se às 
questões de ordem financeira. A APP, junto aos demais atores da 
escola e da comunidade local, organiza eventos com o objetivo de 
arrecadar recursos para prover fundos necessários às pequenas 
reformas, materiais de consumo, pagamento de funcionários não 
assumidos pelos poderes públicos, materiais didáticos e uniformes 
para alunos carentes, entre outras ações. 

O Conselho de Escola, ou também denominado Conselho De-
liberativo de Escola, representa outro espaço/tempo de partici-
pação efetiva e democrática da comunidade escolar. É constituí-
do por integrantes de todos os segmentos escolares e desempenha 
funções consultivas, deliberativas e fiscalizadoras, abrangendo as 
questões pedagógicas, administrativas e financeiras.  

A diferença entre o Conselho de Escola e a APP se coloca no 
âmbito das possibilidades dos estudantes e famílias envolverem-se 
nas decisões administrativo-pedagógicas da escola. A participação 
nas decisões, juntamente com a representatividade alargada, faz 
com que o Conselho de Escola engendre uma maior democratiza-
ção da instituição e da relação com as famílias. 

6.6 Grêmio Estudantil

O Grêmio Estudantil é uma organização que representa os inte-
resses dos estudantes na escola, especialmente no Ensino Médio. 
É um espaço/tempo exclusivo deles, pois no grêmio, os estudan-
tes discutem, criam e fortalecem inúmeras possibilidades de ação, 
quer no interior do espaço escolar, quer fora dos muros da escola. 

É um espaço rico de aprendizagem, de exercício de cidadania, de 
convivência, de sociabilidade, de aprendizado, de responsabilidade 

 
Para maiores informações 
sobre Grêmio Estudantil, 
vá ao ambiente de apren-
dizagem da nossa disci-
plina e consulte os links 
sobre esse assunto.
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Dar origem a alguma 
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algo novo. Espaço da 
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e de luta por direitos. É uma das primeiras oportunidades que os 
jovens têm de participar na sociedade. O Grêmio Estudantil tem 
como objetivo principal estimular a participação desse segmento 
nas atividades de sua escola, organizando campeonatos, gincanas, 
palestras, projetos e discussões. Ou seja, torna possível que os estu-
dantes tenham voz ativa na organização e na construção das regras 
de convivência no interior da escola.

6.7 Festas, comemorações: suspensão da rotina nas escolas

O cotidiano das escolas constitui-se de um conjunto de tempos e 
espaços ritualizados. No interior dos espaços/tempos e além deles, 
há nas escolas outras formas de rituais. As festividades e cerimônias 
são elementos constitutivos do calendário escolar, tais como: as ho-
menagens cívicas incentivadas desde os anos 20 do século passado; a 
participação nas festas religiosas e da tradição étnica do lugar em que 
se situa o estabelecimento de ensino; as gincanas culturais e desporti-
vas; as feiras de ciências; as oficinas, retomadas nos últimos anos com 
mais força como socialização do resultado de projetos de trabalho.

Esses rituais e cerimônias constituem, no interior de cada es-
cola, momentos intensos que garantem uma convivência mais in-
teressante, à medida que fortalecem emocionalmente o coletivo, 
como no caso das comemorações do dia dos pais, das mães, dos 
professores, das crianças. São, também, momentos de reprodução 
de valores universais da cultura, uma vez que ativam a memória 
coletiva, enfatizando as tradições de um grupo, promovendo a in-
tegração cultural entre adultos, jovens e crianças. 

As festas juninas são um bom exemplo. Apesar de o caráter mais 
evidente ser o de arrecadar fundos, a rotina nas escolas se modifica 
ou é suspensa, e outras formas de aprendizado aparecem nos en-
saios das danças e folguedos típicos dessa festa. 

Resumo

Neste capítulo, aprendemos que o cotidiano da escola é feito 
de espaços/tempos estruturados e não estruturados. Vimos que, 
no conceito de espaço, encontram-se tanto a construção física da  
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escola como as relações sociais que nela se efetivam; no concei-
to de tempo, encontramos as dimensões da cronologia e das vi-
vências. Assim, os espaços/tempos acontecem em um lugar físico, 
com duração demarcada, mas ocorrem, também, nas relações hie-
rárquicas e de poder que faz com que uns falem e outros escutem 
e se estendem pelo tempo da vivência que pode ser pouco, quan-
do prazeroso, e muito, quando desagradável. Nos espaços/tempos 
estruturados estão as várias e diferentes reuniões que acontecem 
durante o ano letivo. Nos espaços/tempos não estruturados estão 
os encontros, as conversas, a convivialidade, sem outra intenção 
que não seja o estar-junto solidário. As festas e comemorações são 
também importantes espaços/tempos na organização da escola; 
nelas há suspensão da rotina escolar, o que oportuniza a quebra 
momentânea das hierarquias. Os encontros que se efetivam no es-
paço/tempo da festa têm o poder de fortalecer os laços entre edu-
candos, educadores e familiares.
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Aprendi com as primaveras a me deixar cortar, 
para poder voltar sempre inteira.

cecília meireles
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Os Sujeitos que Produzem o 
Cotidiano da Escola

Apresentamos, neste capítulo, os sujeitos que, no cotidiano 
escolar, dão significado ao trabalho pedagógico e produzem a 
cultura das escolas. O objetivo é trazer elementos que ampliem 
a compreensão dos mesmos como sujeitos históricos, frutos de 
relações vividas em diferentes contextos sociais e culturais. 
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7. Os Sujeitos que Produzem o 
Cotidiano da Escola

Em primeiro lugar, apresentamos considerações sobre os educa-
dores e sobre os educandos, sujeitos primeiros na constituição da 
escola: um não se justifica sem o outro, são faces de uma mesma uni-
dade — a escola. Não existe educando sem educador e vice-versa. 
Sem eles, a escola da forma como a concebemos não existiria. Toda a 
organização pedagógica e administrativa da escola deve estar voltada 
para eles e para as relações que estabelecem no processo de ensinar e 
aprender. Outros sujeitos com suas especificidades contribuem para 
que o ensinar e o aprender aconteçam: a direção, a equipe pedagó-
gica, os funcionários técnicos e de serviços gerais, além das famílias.

7.1 Os educadores 

No Brasil, ainda é precária a sistematização de indicadores so-
bre formação de professores. Os censos escolares, em geral, são 
realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), que é vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC). Outras instituições também pesquisam as de-
mandas por formação docente, tais como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a Associação Nacional de Pesqui-
sa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd) e a Associação Na-
cional para a Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE).  
Conforme o INEP, em 2003 foi registrado um total de 2,4 milhões 
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de funções docentes nos níveis de ensino que compreendem a Edu-
cação Básica. Esses professores atendem a um total de 50,6 milhões 
de alunos matriculados nesses níveis de ensino. No Ensino Médio, 
são 468.310 docentes no Brasil, sendo 75.512 professores só na re-
gião Sul. Pesquisados em outras fontes, esses indicadores podem 
apresentar diferentes índices. O mesmo instituto sublinha que:

 • a docência na Educação Básica é majoritariamente feminina;

 • é muito pequeno o número de professores que participaram de 
formação continuada;

 • os professores das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio assumem jornada de trabalho semanal acima de 30 horas;

 • a média salarial no País para esses níveis de ensino é conside-
rada baixa;

 • o número de alunos por turmas, no início do período letivo, é 
elevado, com uma variação entre 30 alunos para as turmas de 
5ª a 8ª séries e 40 alunos nas turmas de Ensino Médio. Com a 
evasão, esse número vai se reduzindo ao longo do ano;

 • os professores da rede pública atuam em escolas que não pos-
suem uma estrutura adequada de equipamentos, como labora-
tórios de ciências e de informática, bibliotecas, entre outros.

A falta de formação inicial e continuada e a precariedade das con-
dições de trabalho comprometem o trabalho docente e refletem no 
baixo índice de aproveitamento dos alunos. A essa composição de 
fatores agregam-se os significados que são atribuídos aos docentes e 
as consequências desse quadro na identidade profissional. 

Um exemplo é a concepção do trabalho na educação como uma 
forma de vocação. Essa identificação da docência com vocação 
pode ter, como uma primeira fonte de explicação, o fato de terem 
sido os padres jesuítas, por mais de 200 anos (1549/1759), pratica-
mente os únicos educadores no nosso País. Vem daí a identificação 
dos mestres com a ideia de missão, vocação e sacrifício, até hoje 
impregnada no imaginário da sociedade e dos próprios docentes. 

Uma segunda fonte explicativa deve-se à expansão da escolariza-
ção que, no Brasil, se deu para atender ao processo de industrializa-
ção e urbanização pelo qual o País passava no início do século XX. 
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O discurso, quer dos políticos, quer dos próprios educadores, ao 
se referir à escola, comparava-a a uma “grande casa”, a uma “gran-
de família”, ou a um templo, e ao mestre como um ser muito es-
pecial com “vocação”, abnegação e paciência. De certa maneira, 
era interessante ao Estado que se mantivesse o caráter “religioso e 
catequizador” para a nascente escola pública de massas, tendo em 
vista que trabalhadores oriundos do meio rural necessitavam de 
uma educação de hábitos e atitudes compatíveis com o rigor e a 
disciplina da indústria e da vida na cidade. 

Além da identificação da docência com o sacerdócio, outras 
identidades são atribuídas ao educador, são elas:

a) O educador é comparado ao proletário e a docência é vista como 
uma atividade não qualificada. A principal explicação para essa 
concepção relaciona a expansão e complexificação das escolas, o 
que traz a necessidade de um maior número de educadores, pos-
sibilitando o ingresso das mulheres nas salas de aula, sendo que 
inicialmente como alunas e, pouco a pouco, em princípios do 
século XX, como professoras, passando a ter predomínio como 
docentes, principalmente para a educação da infância. 

 Em 1921, 70% do total de funcionários encarregados do ensino 
eram do sexo feminino; esse contingente foi aumentando ao longo 
das décadas seguintes: em 1935, sobiu para 87,5% ; em 1940, pas-
sou para 90,4%; em 1948, 93,3%; em 1957, 93,1%; em 1964, 93,4%; 
e em 1980, as mulheres passam a ser maioria absoluta nesse mes-
mo nível de ensino: 96,2% (CARDOSO, 1991). Nas séries finais 
do Ensino Fundamental, 5ª a 8ª série, os dados de 1980 indicam 
uma presença expressiva de mulheres: 88,7%. Dados mais atuais 
trazidos por Codo (1999) indicam que, em 1997, os homens com-
punham 39,2%, do corpo docente do Ensino Médio e 19,4% nas 
séries finais do Ensino Fundamental. A Educação Infantil e as sé-
ries iniciais do Ensino Fundamental são majoritariamente ocupa-
das por mulheres (97,4%).

proletário
Trabalhador que não tem 

controle sobre a concepção 
e o planejamento de sua 

atividade laboral.
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Aliado ao fator da feminização do magistério e, atrelado a ele, 
aparece a questão da utilização massiva dos livros didáticos, 
cuja utilização faz do educador um mero transmissor de conte-
údos concebidos e planejados pelas grandes editoras.

Não há como negar uma crescente desvalorização e uma agravante 
crise do magistério, ambas relacionadas aos baixos salários, a con-
dições de trabalho precárias e a certa perda de autonomia, porém, 
discordamos da tese de proletarização do trabalho docente. 

Pesquisas têm indicado que os educadores ocupam uma posição 
socioeconômica que os aproxima das camadas médias, quer seja 
pela mobilidade educacional alcançada, em relação à família de 
origem em que predomina o nível de escolaridade elementar e 
o exercício de ocupações manuais, quer seja pela renda obtida 
no magistério. Indicam, também, que a perda de controle sobre 
o seu trabalho é relativa e, mesmo que o livro didático seja lar-
gamente utilizado, o professor pode trazer outros conteúdos no 
seu planejamento. Aliás, o planejamento da aula pelo professor é 
uma atividade imprescindível para o exercício da docência.

b) A partir da década de 1990, alguns autores indicam a profissio-
nalização do professor como uma modalidade de valorização 
da docência, ainda que esta não disponha das características 

 Essa expressiva presença da mulher no magistério tem explica-
ções diversas, entre as quais destacamos:

1. O fato de o magistério ser, até a década de 1930, uma das únicas 
formas de profissionalização da mulher, em virtude da imagem 
de única ocupação respeitável para esse sexo fora do lar;

2. A atribuição ao magistério de características particulares da 
mulher, caracterizando-o como um prolongamento profissio-
nalizado dos papéis maternos;

3. O magistério constitui, para as mulheres, uma escolha possível, 
uma vez que possibilita certa flexibilidade nos horários e ritmo 
de trabalho, permitindo a conciliação dos papéis de dona de 
casa e profissional, o que pode justificar os baixos salários e o 
consequente pobre status da ocupação.

Produzida e largamente 
difundida a partir dos anos 
80 do século passado.
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elencadas para designar uma profissão como a medicina e a ad-
vocacia, por exemplo. O registro de “profissão” comumente iden-
tifica um grupo com um saber especializado, adquirido através 
de uma formação de longa duração, competente, especializada e 
dedicada, que corresponde à confiança pública, configurando um 
grupo com privilégio e elevado status social. A autonomia fren-
te às atividades que desenvolve, o conhecimento especializado, o 
controle sobre a remuneração, bem como a ética altruísta do tra-
balho são as características utilizadas para definir um profissional. 

Costa (1995) salienta que a docência é constituída por especifici-
dades que a distinguem de outras atividades, de outras profissões 
clássicas. Ela demanda um “profissionalismo especial” animado por 
uma perspectiva social de maior democracia, que inclua tanto os 
interesses dos educadores quanto aqueles que dizem respeito aos di-
reitos das famílias e da comunidade, abarcando objetivos de igual-
dade e tolerância à diversidade dos educandos e de seus familiares.

Para aprofundar, sugerimos as leituras desses autores: Mariano 
Enguita, A ambiguidade da docência: entre o profissionalismo e a 
proletarização; Michel Apple, Está o professorado perdendo o con-
trole de suas qualificações e do currículo?; e Antonio Nóvoa, Para 
o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimento da profissão 
docente. Todos esses textos estão disponíveis na Revista Teoria & 
Educação, Porto Alegre, n. 4, 1991.

c) Atualmente, atribui-se como identidade à docência o fato de cons-
tituir-se em uma atividade relacional, ou seja, nela as relações so-
ciais e afetivas são exigências fundamentais para o desenvolvimen-
to do trabalho docente. Em primeiro lugar, porque a escola ocupa 
a posição central de uma rede capilarizada de relações das quais 
depende a qualidade do trabalho. Em segundo, porque o resultado 
do trabalho docente é produto da ação coletiva de vários professo-
res. Cada educador em sua disciplina precisa do outro (educando 
ou colega) que, por sua vez, também precisa dele. Portanto, para al-
cançar os resultados desejados, a docência demanda uma rede so-
cial composta por todos os atores do cotidiano escolar, mais especi-
ficamente educandos, equipe pedagógica, comunidade e gestores.
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O próprio trabalho do educador com a sua turma de aprendi-
zes, para ser desenvolvido a contento, precisa estar conectado 
a essa rede de relações que configura a cultura da escola. Um 
professor de Biologia, por exemplo, para trabalhar uma aula de 
campo e sair da escola com os alunos, precisa da autorização 
dos pais e, assim, que a secretaria da escola reproduza os bi-
lhetes para essa autorização. Isso evidencia a interdependência 
que pauta as relações escolares para gerar contextos de confian-
ça entre a escola e as famílias. 

A competência afetivo-relacional do docente é um elemento 
de fundamental importância para o “manejo de classe”. A as-
sertividade na chamada de atenção, quando acompanhada de 
um olhar ou sorriso amoroso por parte do educador, o gesto 
de passar a mão pela cabeça, desarrumando o “penteado” dos 
educandos, de parar ao lado da carteira e contar ou ouvir uma 
piadinha tem, quase sempre, efeitos imediatos na atenção que 
os estudantes dedicam à aula. Gritos, berros, pitos, ameaças, 
em alguns casos, até podem fazer cessar a conversa dos alunos 
por algum tempo, mas ela retorna junto com as chamadas de 
atenção por parte do professor, muitas vezes em um jogo de 
forças que pode terminar com o educando fora da sala de aula. 
As competências atribuídas a um bom manejo de classe vão 
além das características técnico-profissionais de demonstração 
de domínio do conteúdo e das técnicas didáticas para o ensino. 

Para finalizarmos a discussão sobre o educador, trazemos uma 
temática candente acerca desse personagem da organização es-
colar: a constante e alarmante falta dos professores ao trabalho. 
Como explicar esse fato? Podemos dizer que na rede pública de 
ensino há uma “cultura de absenteísmo” construída pelo estilo 
como se convencionou a relação entre essa profissão e o seu valor 
social. Uma das decorrências dessa convenção refere-se ao proces-
so de adoecimento crescente dos educadores, especialmente das 
mulheres, imbuídas da dupla jornada de afazeres. 

Submetidos a condições empobrecidas de trabalho e ultrajados em 
sua autoimagem profissional, os professores, em geral, adoecem. Ou-
tra se refere à associação entre a miséria material e cultural, que desen-
cadeia atitudes de desesperança profissional e medo das mudanças.

absenteísmo
O termo absenteísmo é 
usado para designar as 
ausências dos trabalhadores 
no processo de trabalho, seja 
por falta ou atraso, devido a 
algum motivo interveniente.
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Aparentemente, o magistério (especialmente os docentes da rede 
pública) é uma categoria com plano de carreira bastante confortável: 
estável por ser concursado, com uma relativa autonomia dentro da 
sala de aula, sem um sistema de avaliação de seu trabalho e tampouco 
de gratificação/sanção, a não ser no caso de faltas (aí o professor terá 
problemas futuros com as gratificações, licenças e aposentadoria).

Entretanto, um mal-estar, um desassossego, uma desmotivação 
vêm paulatinamente se instalando entre os professores. Essa perda de 
sentido do trabalho é denominada Síndrome de Burnout, ou a Sín-
drome da Desistência do trabalho e de si como agente profissional.

Essa síndrome ataca os trabalhadores e as profissões do final do 
século XX. A educação e a saúde estão entre as poucas profissões cuja 
demanda crescente exige a requisição de mais e mais trabalhadores. 
Junto com a necessidade de mais docentes, as contradições sociais 
empurram a educação para impasses que parecem insolúveis, cres-
cendo, assim, as “impossibilidades” de realização dessa atividade. 

A docência é uma profissão que exige muito mais do que a 
transmissão dos conteúdos teórico-práticos aprendidos nos cur-
sos de formação inicial e continuada. Do educador, é requisitado 
muito mais do que o cumprimento de horários e programas. Ao 
mesmo tempo em que a sociedade reclama dele uma profissionali-
zação com base em uma pauta de referência, na qual o aspecto re-
lacional e afetivo é desvalorizado, exige-se que ele tenha a cultura 
do educando como ponto de partida para o seu trabalho, o deixe 
falar, ouça-o e dê importância ao que ele diz. Em outras palavras, o 
docente deve ser concomitantemente um profissional como outro 
qualquer, exercendo, porém, uma profissão à qual é atribuído um 
caráter especial, qual seja, um forte engajamento com o trabalho e 
um envolvimento especial com seus alunos.

A falta de investimento na educação por parte dos governantes 
é uma das mais fortes razões para o absenteísmo docente. Essa 
questão se desdobra em múltiplas facetas, entre elas a falta de con-
dições salariais e de trabalho, a inadequação da formação inicial 
e continuada, resultando na perda de prestígio social da profissão 
docente. Os salários baixos obrigam o professor a peregrinar por 
várias escolas e turmas para poder manter uma renda mínima que 

Síndrome de Burnout
Burnout ou Síndrome da 

Desistência é uma reação à 
tensão emocional crônica 

gerada a partir do contato 
direto e excessivo com 
outros seres humanos, 

particularmente quando 
estes estão preocupados ou 
com problemas. A síndrome 

é entendida como um 
conceito multidimensional, 

envolvendo três 
componentes: 

1) exaustão emocional; 
2) despersonalização; 

3) falta de envolvimento 
pessoal no trabalho. 

(CODO, 1999) 



84 Organização Escolar

lhe dê conforto e à sua família. O espaço escolar é um espaço cuja 
estética é descuidada, suja, não-humanizada. Agrega-se a isso o 
desrespeito dos alunos para com o professor e com as regras esta-
belecidas para o convívio no grupo, aliados ao fato de os estudantes 
não verem a escola e a aula como lugares importantes de sua for-
mação. Esses fatos são sentidos pelo educador como uma impossi-
bilidade de efetivar com sucesso o seu trabalho, desestimulando-o.

Além da luta político-sindical em busca de melhores condições 
salariais e de trabalho, uma organização escolar comprometida em 
favorecer o entrelaçamento das relações afetivas entre os sujeitos cria 
um suporte social, um elo que os auxilia a resolver os problemas do 
cotidiano. Isso pode se dar quer pelo compartilhamento de soluções 
para questões específicas do trabalho em sala de aula, quer pelo ex-
travasamento das tensões diárias, tanto da vida pessoal (problemas 
familiares, econômicos), quanto da vida profissional (problemas 
com alunos ou com os colegas que ocupam postos e funções hierar-
quicamente superiores). A falta dessa rede de relações no cotidiano 
escolar pode ser um dos fatores do fraco envolvimento dos docentes 
das séries finais do Ensino Fundamental e Médio com o trabalho, 
denotado pelo absenteísmo frequente nesse grupo de professores.

7.2 Os educandos

Para Perrenoud (1995), a condição de estudante é um ofício a ser 
aprendido: o ofício de aprendiz. Na escola, aprende-se a comparti-
lhar o espaço com “uma multidão” e a conviver em grupo restrito e 
relativamente estável na sala de aula. Ao longo dos anos de escolari-
dade, ele aprende e constrói uma cultura, ou seja, “um conjunto de 
saberes, de saber fazer, de regras, de valores, de crenças, de repre-
sentações partilhadas que contribuem para afirmar sua identidade 
coletiva e o sentimento de pertença” (PERRENOUD, 1995, p.62), o 
que permite ao grupo e à instituição funcionarem com certa estabi-
lidade. Ao aprender os valores, códigos, ritos e ritmos, os saberes e 
fazeres da escola, o educando aprende as regras do jogo da institui-
ção escolar, o que permitirá que sobreviva e até viva bem nesse meio. 

A aprendizagem do ofício de aprendiz está fortemente rela-
cionada à aprendizagem da cidadania e da atuação na sociedade 
como ator e trabalhador. Mais do que aprender uma qualificação 
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acadêmica ou profissional, na escola, o estudante aprende a viver 
em uma organização social. Entretanto, esse é um aprendizado de 
via dupla: o educando é também sujeito de seu ser-estar-fazer na 
escola e, nesse sentido, a escola e o professor em classe também 
aprendem com o estudante. 

Por outro lado, a violência urbana, a falta de opções culturais e de 
lazer, a falta de espaços de convivência aprisionam as crianças e os jo-
vens em casa; a necessidade dos responsáveis ou dos próprios jovens 
de trabalharem faz com que a escola seja, cada vez mais, um dos pou-
cos espaços que eles têm para as suas brincadeiras. A escola é hoje, 
além do lugar de aprender conhecimentos relevantes para o futuro, 
também um lugar de encontros, de brincadeiras, de sociabilidades.

A cultura escolar, contudo, entranhada no imaginário da so-
ciedade e, principalmente, dos adultos que trabalham nas esco-
las, não percebe as manifestações de sociabilidade como elemento 
importante para o desenvolvimento das crianças e dos jovens.  
Regine Sirota (1994), analisando o cotidiano de escolas primárias 
na França, aponta para a existência, no interior das salas de aula, 
de duas redes de comunicação que se organizam em torno da 
valorização ou desvalorização, pelo professor, do discurso e dos  
comportamentos dos estudantes. 

Em oposição à comunicação que se estabelece com base em uma 
visão de relação e de comportamento ideal para a aprendizagem, 
rede de comunicação principal, na qual os estudantes são sujei-
tos da comunicação, são interessados, participantes, têm coisas a 
dizer, uma vez que a escola e a sala de aula fazem sentido, os estu-
dantes constroem uma rede de comunicação paralela que abriga 
os comportamentos e as condutas de ilegalidade escolar ou de apa-
tia, aqueles que não se identificam com as regras do jogo escolar. 

Os encontros e a comunicação clandestina ou paralela (tro-
ca de bilhetes, cochichos) são vistos, na maioria das vezes, como  
indisciplina pelo professor e, assim, internalizados pelos alunos. O 
professor tende a classificar os estudantes em bons ou maus, discipli-
nados ou indisciplinados, conforme a maneira como eles se colocam 
diante dessas duas redes de comunicação. Aquele que é “disciplinado”, 
ou “bom aluno”, é o que sabe usar das regras em seu favor; o “aluno 
indisciplinado”, ou “mau aluno”, é aquele que se contrapõe às regras.

 A indisciplina deve ser 
compreendida como 

resultado da conjugação 
de dois fatores: o 

comportamento e a 
aprendizagem. Um aluno 

com bom rendimento escolar 
pode ser prejudicado por 
um comportamento não 

enquadrado nas  
normas escolares.
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Regras tácitas, como apenas pedir a palavra ou responder na 
hora que o professor achar mais adequado; conversar nunca, le-
vantar-se tampouco; dentre todas as regras escritas no regimento 
escolar. Um regimento construído de forma que os alunos efetiva-
mente participem de sua discussão e elaboração tende a ter menor 
incidência de desobediência explícita, tais como: brincadeiras que 
machuquem ou que depredem o patrimônio da escola; atrapalhar 
o trabalho de ensinar e aprender na sala de aula, conforme o pon-
to de vista do professor; não obedecer às normas de horário de 
entrada e saída da escola, entre outras.

O binômio disciplina-indisciplina é hoje, talvez, um dos fato-
res mais preponderantes da cultura da escola na relação entre seus 
dois atores fundamentais: educadores e educandos. É tema de reu-
niões pedagógicas, de conselhos de classe; é elemento da avalia-
ção dos docentes sobre os estudantes e sobre a escola; é objeto da 
avaliação dos alunos sobre os professores (o domínio de classe é 
exigência para o bom professor) e sobre a escola.

Observando aulas em turmas das séries finais do Ensino Funda-
mental (5ª a 8ª série), é possível identificar formas de contestação por 
parte dos estudantes à prática pedagógica do professor em sala de aula:

a) A contestação aberta (respostas que afrontam ao professor) 
afeta aqueles educadores que não conseguem construir uma 
relação de respeito e vínculo com os alunos. Também pelas di-
ficuldades que têm em estabelecer um relacionamento de cum-
plicidade e produtividade com a turma. 

b) De modo geral, as disciplinas mais visadas para a contestação 
são aquelas consideradas de conteúdo com menor valor em 
termos de capital escolar e cultural. No campo escolar, as disci-
plinas ocupam posições diferenciadas e culturalmente hierar-
quizadas, tendo em vista a luta pelo grau de importância que 
a área de conhecimento tem na sociedade. Nesse caso, a auto-
ridade do professor, seu maior ou menor “domínio de classe”, 
também pode ser atribuída à posição que a matéria lecionada 
ocupa na hierarquia das disciplinas escolares.
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c) O significado da matéria pode ser relativizado se o professor con-
seguir atingir a sensibilidade de educandos e fizer de suas aulas 
momentos de extrema produtividade, driblando a argumentação 
da utilidade do conteúdo. O tratamento afetuoso pode conseguir 
que mesmo os mais arredios trabalhem com interesse. 

d) Aulas em que o professor compartilha com os estudantes a au-
toridade e o controle sobre o processo de ensinar e aprender 
podem criar momentos de tumulto, mas diminuem as estraté-
gias de contestação aberta. 

e) A indisciplina também pode aparecer como resultado da or-
ganização da escola. O educando não respeita a autoridade do 
educador se a direção e/ou outros profissionais da escola o des-
respeitam e ao espaço da sala de aula, entrando sem pedir li-
cença, interferindo no andamento do trabalho, admoestando a 
sala em caso de “bagunça”, independentemente de esta ser vista 
pelo professor como produtiva.

Um olhar mais detido sobre as formas recorrentes de indisci-
plina e sobre as maneiras dos estudantes considerarem o bom e 
o mau educador nos revela que a indisciplina é, na maioria das 
vezes, um grito contra a homogeneização dos alunos, contra a não 
percepção dele, aluno, como pessoa, com idiossincrasias, singu-
laridades. O não respeito pelas diferenças pode levá-los a buscar 
o reconhecimento na forma não homogeneizante. Porque o bom 
aluno é apenas um “aluno”, alguém que não incomoda, que se aco-
moda a ser apenas um “bom aluno”. O indisciplinado grita, desa-
comoda a escola para ser reconhecido como sujeito de direitos, 
com um nome e um sobrenome e não apenas como aluno. O que 
podemos observar é a institucionalização da indisciplina como 
forma de contraposição à homogeneização.

7.3 A direção

A direção não é um lugar político-pedagógico dos mais fáceis de 
ser exercido na escola. E isso independentemente da forma como 
o cargo é provido, quer seja por indicação política, por concurso 
ou por escolha da própria comunidade escolar. Nas duas primeiras 
formas, a competência da direção está mais clara. 

Idiossincrasias
Modo de ver, de sentir e de 

reagir que é particular de 
cada pessoa frente a uma 

determinada situação.
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No “cargo de confiança”, a direção constitui-se em uma instân-
cia de dominação e legitimação do poder político de uma classe. O 
diretor, nesse caso, está colocado como alguém de fora do grupo, 
compromissado com as políticas educacionais do partido ou do 
político que o indicou e exerce vigilância e controle sobre as ações 
dos demais atores no cotidiano escolar. 

Já o concurso público confere ao lugar uma “aura” de moralidade, 
ao mesmo tempo em que a reduz a uma dimensão meramente técnica, 
como se bastasse ao diretor uma competência técnico-administrativa 
para gerir recursos e promover o “bom funcionamento” da escola. 
Como gerente, o diretor relega para segundo plano a dimensão pe-
dagógica de seu trabalho, fixando-se no aspecto administrativo e 
cumprindo as exigências burocráticas da instância administrativa 
à qual se vincula: secretarias estadual ou municipal da educação, 
empresa, entre outras. Nesse caso, a autoridade é a de um gerente 
administrativo-burocrático, cumpridor das ordens superiores. O 
“bom funcionamento da escola” tende a significar o mínimo de 
problemas e reivindicações possíveis. 

A eleição é a forma mais democrática de preenchimento do 
cargo de diretor escolar. À medida que democratiza as relações 
sociais no seu cotidiano, a escola contribui para uma maior de-
mocratização da sociedade. Ao criar espaços polifônicos e trazer 
à cena os debates, as disputas, as relações de poder, os conflitos e 
as lutas entre interesses diversos, a direção aprende a administrar 
e a exercitar a criação de uma cultura mais democrática na escola. 
Contudo, é importante ressaltar que no exercício de um diretor 
eleito, os riscos e responsabilidades são maiores. 

Os pais e as mães, e também os educandos, que geralmente en-
carnam uma cultura de autoridade patriarcal na qual a palavra do 
pai como chefe maior da família é lei e deve ser obedecida, delegam 
parte dessa autoridade para a direção que elegeram. Os professo-
res e demais funcionários, cujos projetos muitas vezes são con-
traditórios e conflituosos entre si, desejam ser considerados pela 
direção. Esta, por sua vez, tem a responsabilidade de coordenar e 
promover o entrosamento entre funcionários, pais e estudantes. 
Papel delicado, exigente e que demanda tempo. E nem sempre os 
anos de exercício na função são suficientes para implementar um 

polifônicos
Reunião de diferentes vozes 
que integram os diálogos 
escolares.
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projeto administrativo e pedagógico que, de certa forma, aglutine 
as diferenças e seja, ao mesmo tempo, coerente com a plataforma 
político-pedagógica que o elegeu.

7.4 A equipe pedagógica

A equipe pedagógica é constituída por profissionais licenciados 
em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional e/ou 
Supervisão Escolar e/ou Administração Escolar. Há escolas que 
possuem também um pedagogo habilitado em Educação Especial 
para trabalhar junto aos professores nos processos de inclusão de 
pessoas com necessidades especiais. 

Especialistas é o termo com que a legislação passou a denomi-
nar os profissionais licenciados em Pedagogia com habilitação em 
Orientação Educacional, Supervisão e Administração Escolar. De 
acordo com essa denominação, foram construídas suas funções, 
pautadas em ações fragmentadas que promovem a divisão do tra-
balho na escola e estabelecem competências que desresponsabili-
zam os outros atores com a totalidade do trabalho.

Embora com um roteiro construído para a atuação desses pro-
fissionais nas escolas, e as lutas por eles travadas nas suas asso-
ciações tenham sido assertivas para garantir alterações em suas 
atribuições, foram os anseios por mudanças democráticas na 
sociedade que contribuíram para uma transformação na função 
desses profissionais. Hoje, eles são os articuladores do trabalho  
pedagógico com vistas a ampliar a democracia escolar, promo-
vendo o trabalho coletivo, o planejamento e as avaliações partici-
pativas. A equipe pedagógica é responsável por articular, junto aos 
demais atores da organização escolar, a construção e implementa-
ção do projeto político-pedagógico da escola.

7.5 A equipe técnica e de serviços gerais

A equipe dos trabalhadores técnicos pode ser composta por 
mais ou menos funcionários, conforme o tamanho, a localiza-
ção e a rede à qual a escola pertence. Nas escolas públicas esta-
duais, na maioria das vezes, essa equipe é composta por um(a) 
secretário(a) e, quando muito, por um(a) bibliotecário(a) e um 
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outro personagem que faz o trabalho de reprografia. Esses funcio-
nários são, quase sempre, professores em desvio de função, quer 
por apadrinhamento político, quer por problemas de saúde. A fal-
ta de profissionais com formação para esses cargos pode, muitas 
vezes, acarretar prejuízo para a organização escolar. 

O(A) secretário(a), por exemplo, é o cartão de visitas da escola: 
é quem tem o controle das pessoas que entram e saem do edifício 
escolar, é também quem “cuida” de toda a papelada de contratação 
e pagamento de professores. Uma biblioteca, sem um profissional 
com formação para o posto de bibliotecário(a) pode se transfor-
mar em apenas uma sala onde se guardam livros, sem atividades e 
projetos que motivem educandos e educadores a utilizar o espaço 
para o processo de ensinar e aprender.

Denominamos por equipe de serviços gerais aqueles atores que 
na escola realizam os “trabalhos invisíveis”: vigias, faxineiros(as) e 
merendeiros(as). São profissionais lembrados apenas quando algo 
de incomum acontece: uma sala que precisa ser limpa com urgência, 
uma merenda especial para um dia de festa, por exemplo. No entan-
to, com toda a “invisibilidade” que caracteriza o seu fazer, são atores 
que estão em convívio com os educandos. A forma como são tra-
tados na escola diz muito sobre sua organização e reflete no modo 
como se relacionam com os outros adultos e, mais importante, com 
as crianças e jovens. São e devem ser considerados EDUCADORES, 
partícipes do projeto político-pedagógico da escola. 

7.6 Os arranjos familiares

A denominação “arranjos familiares” vem sendo utilizada por 
estudiosos das relações de gênero e grupos familiares para evi-
denciar que a instituição família, nos dias atuais, não pode mais 
ser pensada com base no estereótipo tradicional da classe média. 
Essa “família” típica dos livros didáticos de alfabetização, tão co-
mum ainda hoje nas escolas, convive com outras referências que 
reconhecem como arranjos familiares o grupo responsável pela 
criança e/ou pelo jovem estudante.

Papai, mamãe, filhinha, 
cachorro, gato e a vovó e o 
vovô que moram no sítio 
e vêm visitar os netinhos. 
A vovó que faz tricô e 
doces maravilhosos, o vovô 
que põe o neto no colo, 
conta histórias e ensina 
traquinagens.
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Hoje, quando falamos em família, podemos nos referir às dife-
rentes formas de convivência entre adultos e crianças. A família de 
nossos estudantes pode ter diferentes configurações, tais como:

 • Dois adultos, pais biológicos, mais o estudante e seus irmãos, 
todos morando na mesma casa.

 • Um adulto que pode ser o pai biológico ou, como é mais co-
mum, a mãe biológica, mais o estudante e seus irmãos, moran-
do na mesma casa. O pai ou a mãe mora em casas diferentes, 
são separados ou nunca foram casados. 

 • Dois adultos, apenas um deles sendo o pai/mãe biológico, o estu-
dante e irmãos. O outro adulto, homem ou mulher pode ter cons-
tituído família anteriormente e ter sob sua responsabilidade os 
filhos. Nesse caso, os irmãos podem não ter parentesco biológico. 

 • O educando pode viver com uma família tradicional, mas não 
ser filho biológico. 

 • O educando pode morar com os avós, com apenas um dos avós, 
com tios e/ou tias, com um adulto que não seja parente.

 • O educando pode viver em uma instituição, sendo cuidado por 
adultos que permanecem com eles por razões de trabalho.

 • O educando pode ser filho adotivo de casais homoafetivos e/ou 
filho biológico de um dos pares.

As escolas e os educadores, muitas vezes, não levam em consi-
deração os diferentes arranjos familiares e fazem solicitações aos 
educandos que nem sempre lhes é possível atender, levando em 
conta a forma como se organiza a sua família. Isso pode se consti-
tuir em fonte de exclusão e discriminação entre os jovens. 

Nossa experiência de pesquisas e vivências em escolas, princi-
palmente públicas, tem mostrado que o segmento família é muitas 
vezes fonte de julgamento do educando. Por exemplo, professores 
explicando as notas baixas do aluno pelo tipo de arranjo familiar 
do qual ele faz parte. O chavão “família desestruturada” é muitas 
e muitas vezes repetido nos conselhos de classe como justificativa 
para indisciplina e baixo rendimento dos educandos. 
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Precisamos refletir sobre esse chavão autoexplicativo para a bai-
xa qualidade dos resultados do trabalho de ensinar e de aprender 
nas nossas escolas. Até que ponto, a família do educando passa a 
ser fonte de preocupação para ele, depois do ingresso na escola? 
Embora haja poucas pesquisas sobre o cotidiano das escolas par-
ticulares, nelas, os educadores vivenciam outras experiências de 
opressão: seu trabalho precisa atender aos interesses econômicos 
dos proprietários da escola; precisa atender, também, aos interes-
ses de estudantes oriundos, em sua maioria, dos estratos médios e 
altos da sociedade. Uma outra pressão sofrida pelos docentes está 
relacionada com o compromisso de aprovar o maior número de 
estudantes nos vestibulares das universidades públicas.

Com relação às famílias, outro tema deve ser considerado: a forma 
como nos dirigimos às pessoas que as compõem. Em diversas oca-
siões, podemos observar nas escolas os profissionais em conversas 
com os familiares dos estudantes. Denominavam-nos por “pai” e/
ou “mãe”, sem se preocupar em perguntar seus nomes e utilizá-los 
no tratamento. Quando, ao invés de chamar por Dona Maria ou Seu 
José, os tratamos por “mãe” ou “pai”, estamos institucionalizando-os, 
homogeneizando-os. Ao não nos preocuparmos em conhecê-los 
nas suas singularidades, estamos também desconhecendo e homo-
geneizando o filho, nosso educando. Ou seja, se queremos formar 
cidadãos críticos e conscientes de suas diferenças e potencialidades 
para agir na sociedade, temos de considerar os adultos que convi-
vem com eles também cidadãos, com direito a nome e identidade. 

É comum as escolas reclamarem da pouca participação da fa-
mília nas reuniões, no Conselho de Escola, na Associação de Pais 
e Professores e nos eventos por ela organizados. Além das im-
possibilidades da vida moderna, com todos os adultos da família 
trabalhando e, portanto, sem o tempo necessário para atender às 
demandas da escola, os “pais” e as “mães” podem não se sentir 
acolhidos ao perceberem que a escola não os vê como pessoas.

7.7 Os sujeitos da escola: um grupo de convivência

Como tornar sujeitos com habitus distintos em um coletivo que 
partilha objetivos comuns para assegurar a qualidade das apren-
dizagens? Propomos o exercício de construção de um grupo de 
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convivência, constituído no aqui e agora do cotidiano da escola, a 
partir das diferentes histórias de vida dos sujeitos integrantes, po-
rém, alçando-se para além da soma das individualidades e cons-
truindo um rosto que lhe é próprio.

A vida de grupo é cheia de interfaces que se entrelaçam na con-
vivência de todos os dias, especialmente em uma escola pública, 
onde os conflitos internos e estruturais se apresentam nas acomo-
dações, nem sempre tão visíveis, nos conformismos instalados, 
nas resistências ativas, porque criadoras de novas realidades.

Uma dessas faces que se interliga às demais é a sinceridade. Ao 
assumir uma postura que privilegia a sinceridade, o sujeito do gru-
po não menospreza nenhum dos demais componentes porque a 
sua conduta traz como fundamento a ética do respeito mútuo. 
No exercício da sinceridade, outros aspectos entram em cena na 
convivência e têm uma dimensão afetiva na vida de um grupo: 
aspectos que se assentam no exercício da humildade, tais como:

1. Humildade pública, que evidencia a nossa humildade intelectual e 
desvela que, em um grupo, não há os que sabem mais e os que sa-
bem menos. Pelo contrário, há pessoas e cada uma sabe muitas coi-
sas, diferentes e complementares, as quais podemos compartilhar;

2. Humildade pessoal, em que cada um admite sempre a necessi-
dade do outro para a sua aprendizagem. Esse movimento traz 
em si um dado extraordinário: a capacidade que temos para 
edificar o mundo em solidariedade, assumindo laços de inter-
dependência entre nós e o meio que nos acolhe;

3. Humildade social, que nos possibilita olhar nossos afazeres na di-
nâmica do mundo vivido e por viver. Isso nos permite adotar a hu-
mildade filosófica, de que nossas reflexões são sempre insuficien-
tes, por isso, podemos interagir com os autores, com os colegas, 
com o nosso campo de trabalho, com o texto e com o contexto;

4. Humildade individual, para reconhecer que a aprendizagem não 
se efetiva em um tempo cronológico, ela é uma capacidade huma-
na que se realiza por toda a existência; aprende-se na convivên-
cia sociocultural aquilo que constitui a história de cada grupo.  
O que Hugo Assmann (2003, p.128) denomina por “aprendência”, 
ou seja, processo e experiência de aprendizagem. A aprendizagem 

Respeitar alguém significa 
respeitar sua individualidade, 

suas formas de expressão e 
imagem, suas origens, suas 

escolhas, suas opiniões, seus 
limites e seus sentimentos. 

Respeitar não implica em 
concordar com o outro ou 

elogiar qualquer tipo de 
conduta. Significa não ter 
o direito de desqualificar, 

menosprezar, ridicularizar, 
oprimir e/ou impor. (SERRÃO; 

BALEEITO, 1999, p.32)
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é um processo também de trabalho afetivo-intelectual, que de-
manda esforços, desejos, determinação, disciplina, curiosidades, 
estudos. Tudo isso pode ser realizado de modo prazeroso e em 
comunhão com o projeto político-pedagógico da escola; 

5. Humildade grupal, se acolhemos a vida de grupo como premis-
sa para a aprendizagem, cada um e todos nós somos responsá-
veis pelas conquistas e pelos fracassos. 

Resumo

Neste capítulo, discutimos que a organização escolar não se efe-
tiva sem as pessoas, sujeitos do trabalho coletivo da escola. São os 
sujeitos, nos seus lugares e fazeres políticos-pedagógicos, que com-
põem o cotidiano da escola. Conhecê-los é importante para que 
entendamos que os educadores não estão sozinhos na escola, não 
tecem suas manhãs, tardes e noites isoladamente. Constituindo a 
profissão de professor, estão os educandos, a equipe pedagógico- 
administrativa, os técnicos de serviços gerais, as famílias nas suas 
diferentes formas de se organizar. Todos são importantes na urdi-
dura da organização escolar. Cada um é portador de uma história 
própria, cocriada nas vivências familiares e comunitárias desde o 
nascimento e na socialização profissional. Essas vivências são tra-
zidas para o cotidiano e são geradoras de conflitos e de alianças, 
de conformismos e de resistências, nem sempre visíveis, mas que 
conformam o projeto político-pedagógico da organização da es-
cola. Neste texto, privilegiamos uma postura de sinceridade nas 
relações, de modo a construir um grupo de convivência em que os 
conflitos gerados pelos habitus encarnados pelos diferentes atores 
não criam imobilismos e impossibilidades na construção de uma 
escola na qual todos aprendem a conviver com qualidade. Nessa 
compreensão, a vida em grupo é indispensável.





c
a

p
ít

u
lo

 8

Todo ofício é uma arte reinventada que supõe sensibilidade, 
intuição, escuta, sintonia com a vida, com o humano.

miguel arroyo
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Currículo e Avaliação: 
O Cotidiano em Ação

Neste capítulo, refletiremos sobre as práticas curriculares e 
avaliativas que marcam o cotidiano das escolas brasileiras. 
Analisaremos o currículo como análogo à organização escolar.  
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8. Currículo e Avaliação: O Cotidiano em Ação

8.1 Currículo

É comum, no cotidiano escolar, encontrarmos o pensamento 
de que o currículo é o conjunto das disciplinas que abrangem a 
Educação Básica, ou mesmo como a listagem de conteúdos que 
integram uma área, como a de ciências, ou uma disciplina, como 
Biologia, Física, Matemática etc. Conteúdos, esses, que devem ser 
transmitidos para os estudantes e por eles assimilados. Tal entendi-
mento de currículo é convergente a uma compreensão tradicional 
de ensino e aprendizagem, na qual cabe ao professor reproduzir/
transmitir/transferir conhecimentos e objetivos pré-estabelecidos, 
sobre os quais nem mesmo ele tinha controle.

Esse modo de compreender o currículo tem forte influência dos 
estudos da área de administração de empresas, orientados pelos prin-
cípios da administração científica, propostos por Frederick Taylor.  
O currículo, desse ponto de vista, é organizado com base na visão 
funcionalista da escola (discutida no Capítulo 2 deste livro), ou seja, 
em função de objetivos a serem alcançados voltados, sobretudo, para 
o atendimento das necessidades do mercado de trabalho. O cresci-
mento industrial, nos anos iniciais do século XX, exigia indivíduos 
preparados com as competências necessárias às diferentes ocupações 
emergentes no mercado de trabalho, principalmente nas fábricas. 

Essa concepção de currículo é também conhecida por modelo 
técnico-linear, ou tecnicista, ou seja, uma pedagogia que, inspirada 

A administração científica 
preconizou a organização 
do trabalho em linhas de 
montagem, na qual cada 

operário se posicionava 
na linha, aprendia e se 

encarregava de um único 
procedimento. O trabalho de 

vários operários posicionados 
ao longo da linha de 

montagem resultava no 
produto final.
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nos pressupostos da neutralidade científica e nos princípios da ra-
cionalidade, da eficiência e da produtividade, defende a reordena-
ção do processo educativo de modo a torná-lo objetivo e operacio-
nal (SAVIANI, 1987). 

Assim como os modos de compreender a escola se modificaram 
ao longo dos anos, também a teoria do currículo passou por mu-
danças de concepção. As críticas ao modelo tecnicista com base na 
teoria marxista, feitas por teóricos como Michael Apple e Henry 
Giroux, nos Estados Unidos, e Michael Yung, na Inglaterra, aporta 
no Brasil e, na década de 1980, começa a ocupar espaço privilegia-
do nas análises de educadores e pesquisadores da área de currículo 
(MOREIRA; SILVA, 1995; SAVIANI, 1987; entre outros). 

A partir desse movimento de crítica, a compreensão de que a 
organização curricular tem implicações maiores do que acres-
centar ou retirar disciplinas da grade, ordenar horários, atribuir 
disciplinas aos docentes, abre-se espaço para as reflexões acerca 
das implicações sociais, políticas, econômicas e culturais sobre o 
currículo escolar. Dá-se lugar a uma compreensão que privilegia 
o ensino e a aprendizagem como processo, em detrimento à ênfa-
se nos objetivos e nos resultados pré-determinados. O currículo é 
compreendido com base em uma visão menos estratificada do sa-
ber, na qual a preocupação com os processos de aprendizagem dos 
alunos sobrepuja a quantidade de conteúdos a serem transmitidos, 
memorizados e cobrados nas avaliações. 

principais características diferenciadoras entre a  
perspectiva tecnicista e a perspectiva crítica do currículo

Visão Tecnicista do Currículo Visão Crítica do Currículo

- Os resultados finais que a escola pretende obter 
são definidos previamente e com exatidão, ou 
seja, tudo o que acontecer fora dos moldes esta-
belecidos é considerado erro e falta de qualidade. 

- Ênfase no processo de aprendizagem em oposição à 
proeminência do produto final da educação escolar.

- Baseia-se em estudos técnicos e busca atender à for-
mação das competências necessárias ao mercado de 
trabalho, por isso centrado no “como fazer”, sem refle-
tir sobre “o por quê” e o “para quê/ para quem” fazer.

- A organização do currículo não se resume ao 
“como”, mas na reflexão conjunta fundamentada 
em princípios políticos, filosóficos, sociológicos e 
pedagógicos sobre o “por quê”, o “para quê/para 
quem” intenciona o trabalho escolar.
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- A organização do currículo é considerada uma 
atividade burocrática, desempenhada e controla-
da por especialistas na área.

- A organização curricular é resultante de gestões 
democráticas com ênfase no trabalho coletivo 
ético e compromissado.

- Os conteúdos curriculares são organizados em 
etapas sequenciais bem definidas, com avaliação 
centrada na mensuração do alcance dos objetivos.

- A avaliação da aprendizagem é um processo 
contínuo, realizada no decorrer da dinâmica de 
ensinar-e-aprender.

- O conhecimento é tomado como inquestionável, 
isto é, como verdade absoluta.

- O conhecimento não é estático, mas constituído de 
verdades sujeitas a mudanças contínuas, a incertezas.

- O currículo determina a priori qual conteúdo o 
professor deve transmitir ao estudante, que é um 
mero receptor daquilo que o professor e o texto 
(livro didático) transmitem. Educando e educador 
são meros cumpridores de tarefas.

- Apoiado na teoria construtivista, o currículo, antes de 
determinar o que o professor deve ensinar, indica tra-
jetórias, propostas de trabalhar o conhecimento, apos-
tando na construção/reconstrução de saberes na rela-
ção dos educadores e educandos com o conhecimento. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, conhecidos como PCNs, 
são o conjunto de documentos encaminhados pelo Ministério da 
Educação, com orientações e diretrizes para a implementação do 
artigo 9º, item IV da nova LDBEN (Lei nº 9394/96), no que diz 
respeito aos currículos para a Educação Básica (Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

Os PCNs  indicam a organização curricular de maneira integra-
da, entendendo que a aprendência não se dá de forma comparti-
mentada, por disciplina. Integrar um currículo significa promo-
ver a unidade das partes (disciplinas) que o compõem. Contudo, 
a simples soma ou agrupamento de disciplinas diversas não cria, 
necessariamente, um todo integrado. Então, a integração curricu-
lar busca mais do que juntar duas ou mais disciplinas, estudantes 
e educadores em torno de um tema. Busca a interconexão entre 
diferentes conteúdos de disciplinas distintas, com o fim de analisar 
um problema ou tema sob o ponto de vista que abrange as outras 
áreas do conhecimento (SANTOMÉ, 1998). 

Para haver a integração curricular é necessário, antes de tudo, a 
vontade dos sujeitos de praticá-la; faz-se necessário um grupo de con-
vivência compartilhando, de forma a articular as singularidades e as 
pluralidades objetivas (do campo do conhecimento) e subjetivas (dos 
desejos, medos, sonhos, rancores). A integração curricular pressupõe a 
ética do cuidado, como esteio das relações intersubjetivas dos diferentes 
sujeitos que compõem e produzem o cotidiano da organização escolar.

aprendência
Processo e experiência de 

aprendizagem.

O qual afirma que cabe à União 
estabelecer, em colaboração 

com os Estados, o Distrito Fede-
ral e os municípios, competên-

cias e diretrizes para a educação 
infantil, o Ensino Fundamental e 

o Ensino Médio, que nortearão 
os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum.
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Em uma visão mais abrangente, currículo é tudo o que acontece 
na escola, que afeta direta ou indiretamente a dinâmica de ensinar- 
e-aprender e da construção coletiva do saber. O currículo envolve 
um conjunto de elementos e concepções que vão desde os aspectos 
da arquitetura da escola, os elementos da cultura escolar (história 
dos saberes escolares, por exemplo), a dimensão do contexto, até o 
conjunto dos sujeitos que tecem, com fios também de suas subjeti-
vidades, as tramas do cotidiano escolar — educandos, educadores, 
as famílias nos seus diferentes arranjos — e lhe conferem singula-
ridade. Nesse sentido, entendemos que pensar a organização esco-
lar é pensar o currículo em curso na escola.

8.2 Avaliação

A todo momento avaliamos e somos objetos de avaliação. Fa-
zemos apreciações sobre o que vemos, fazemos, ouvimos: sobre 
se gostamos ou não, se é bom ou se é ruim para determinada ação 
que queremos empreender, se é bonito ou feio, se é caro ou se é 
barato. Então, a avaliação não é algo distante da nossa experiência 
cotidiana como sujeitos sociais que somos.

No cotidiano da escola, sempre o mesmo (cultura escolar) e 
sempre outro (cultura da escola) avaliamos e somos avaliados. A 
avaliação escolar, diferente daquela que se processa nas experiên-
cias cotidianas, em casa e nas ruas, é intencional e sistemática. 

Avaliar é parte importante do processo de ensinar-e-aprender. 
É por meio da avaliação que educadores e educandos sabem se 
e quanto alcançaram das metas propostas do projeto pedagógi-
co que se propuseram a empreender, quais questões deixaram de 
ser respondidas ou foram respondidas de modo insuficiente, quais 
acertos e erros foram cometidos no percurso, o que se pode apren-
der com eles, as sínteses à que chegaram. 

No cotidiano da escola, assim como encontramos compreen-
sões de currículo, de ensino e de aprendizagem diversas, também 
encontramos sinais que indicam trilhas percorridas ou a percor-
rer no que se refere aos processos avaliativos. Do mesmo modo 
que o currículo, a avaliação é sujeita a diferentes concepções, nem 
sempre visíveis, quase sempre ocultas em discursos “politicamente 
corretos” (ESTEBAN, 2005).
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A avaliação esteve, ao longo do século XX, relacionada como uma 
das etapas do planejamento curricular e, nas discussões atuais sobre 
a organização do currículo, o estudo sobre a avaliação da aprendiza-
gem está incluído. A maneira como é efetivada a avaliação na escola 
se relaciona à concepção teórica que orienta a organização curricular. 

Assim, a concepção tecnicista do currículo traz no seu bojo uma 
concepção de avaliação, qual seja, a de medir o alcance dos resultados.

O que é medir? Medir significa aplicar alguma escala de precisão 
tal como uma régua, um litro... Será possível medir o que o educando 
aprende em uma aula ou disciplina? Será factível medir o que ou o 
quanto o educando aprendeu de um conteúdo? Medir a aprendiza-
gem de uma habilidade? De uma atitude? É plausível atribuir um 
valor numérico a essas aprendizagens? Qual medida utilizar? Nú-
meros? Percentuais? Letras? 

Esse modelo de avaliação vigorou e foi hegemônico durante 
mais da metade do século XX e ainda encontramos resquícios 
dessa hegemonia nas nossas escolas. Você já passou por avaliações 
por meio de provas ou testes nos quais se deparou com questões 
de múltipla escolha, cruzar respostas corretas, escrever a resposta? 
Nesse paradigma, centrado no ensino, o que interessava era veri-
ficar os produtos, os resultados por meio de provas que poderiam 
valer algo como de 0 a 10 pontos ou de 0 a 100 pontos. A cada erro 
ou acerto, um ou meio ponto a menos ou a mais no escore, e para o 
estudante a ideia de que não tinha memorizado bem a lição (ERN; 
LAZARI; CARDOSO, 2006). 

Nesse contexto, a avaliação nada mais é do que um julgamento 
com vistas à classificação do aluno frente ao alcance ou não dos 
objetivos educacionais. Entretanto, esse julgamento é referendado 
e assumido socialmente. “Os resultados das avaliações, admitidos 
como veredictos para a promoção ou reprovação do aluno, são as-
sumidos pela sociedade, carregados, simbolicamente, pela gama 
de representações de sucessos e fracassos na vida” (DALBEN, s/d). 

A avaliação, nesse caso, tem função classificatória, a qual se coadu-
na com a ideia de mérito, punição e recompensa. Essa concepção não 
entende o ensinar e o aprender como processo cujos resultados possam 
ser compartilhados pelos sujeitos nele envolvidos (ESTEBAN, 2005). 
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As críticas à perspectiva funcionalista de organização da escola, 
configurada no modelo de currículo técnico-linear, produziram no-
vos encaminhamentos no âmbito da avaliação. Em uma pedagogia 
atenta à superação de práticas sociais autoritárias que preconizavam 
uma ação disciplinadora e excludente, o modo de avaliar não pode-
ria ser mais classificatório. Antes, a avaliação manifesta-se como um 
mecanismo de diagnóstico da situação, tendo em vista o avanço no 
processo de ensinar-e-aprender (LUCKESI, 1995). Nesse sentido, a 
avaliação se coloca a serviço de uma prática docente emancipatória, 
inclusiva, como um instrumento para identificar novos rumos. 

A avaliação diagnóstica se instrumentaliza em uma prática de ava-
liação qualitativa, que busca apreender a dinâmica e a intensidade da 
relação aprender-ensinar. No entanto, muito embora seja um avanço, 
a avaliação qualitativa não rompe de todo com a prática classifica-
tória. Para Esteban (2005, p.26), configura-se “como um modelo de 
transição por ter como centralidade a compreensão dos processos, 
dos sujeitos e da aprendizagem, o que produz uma ruptura com a pri-
mazia do resultado característico do processo quantitativo”.

Isso porque, para romper com a avaliação classificatória, é ne-
cessário romper com o modelo de sociedade e com a organização 
escolar que o traduz. O que não é fácil, visto que estamos acostuma-
dos e acomodados a um fazer docente autoritário, colocamo-nos 
no lugar de quem “tudo sabe”, e o estudante, no lugar de quem 
“nada sabe”. Assumir-se como companheiro da jornada da apren-
dizagem de cada educando; assumir o educando como parceiro 
de nossa jornada de aprendizagem; assumir-se como parte de um 
grupo, no qual os sujeitos do cotidiano escolar são cúmplices na 
aprendência — isso é revolucionário. 

Nessa perspectiva, que tem a ética do cuidado como fundamento, 
não há uma busca de produto, mas uma abrangência integrada de 
processo, que concebe a educação como prática social, que se expe-
rimenta durante toda a vida e que, na escola, encontra espaço e pro-
cedimentos didáticos para se apropriar dos conceitos das ciências. 

A avaliação deve promover a expressão criativa dos sujeitos em 
todas as atividades, explorando o universo cultural mais restrito à 
comunidade até o mais amplo, despertando o prazer da expressão 
escrita e da oralidade através de múltiplos recursos (dança, música, 
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artes plásticas, jogos, dramaturgias, literatura, vídeos, atividades 
artesanais, entre outros). O educador assume o compromisso com 
o princípio de que todos aprendem.

Resumo

Neste capítulo, estudamos diferentes concepções de currículo e 
avaliação, dimensões da cultura escolar. Embasado em uma pers-
pectiva tradicional de educação escolar, vimos as concepções de 
currículo tecnicista, ou técnico-linear que, inspirado nos princí-
pios da racionalidade, da eficiência e da produtividade, defendia 
a operacionalidade do processo educativo. Os movimentos de crí-
tica a esse modelo refletem sobre as implicações sociais, políticas, 
econômicas e culturais sobre o currículo escolar, implicando em 
uma compreensão que privilegia o ensino e a aprendizagem como 
processo. Por fim, apresentamos a perspectiva dos PCNs, de uma 
organização curricular integrada, que busca promover a unidade 
das partes (disciplinas) que o compõem. Discutimos que a inte-
gração implica na interconexão entre diferentes conteúdos de dis-
ciplinas distintas, com o fim de analisar um problema ou tema sob 
o ponto de vista das outras áreas do conhecimento. Entendemos 
que a integração curricular pressupõe a ética do cuidado, como 
esteio das relações intersubjetivas dos diferentes sujeitos que com-
põem e produzem o cotidiano da organização escolar.

Também estudamos a avaliação como parte importante do pro-
cesso de ensinar-e-aprender. Vimos que, do mesmo modo que o 
currículo, a avaliação é sujeita a diferentes concepções, nem sem-
pre visíveis, quase sempre ocultas em discursos “politicamente 
corretos”. A concepção tecnicista do currículo, por exemplo, traz 
no seu bojo uma concepção de avaliação como medição do alcan-
ce dos resultados. A avaliação, nesse caso, tem função classifica-
tória, implicando com a ideia de mérito, punição e recompensa. 
Às críticas ao modelo de currículo técnico-linear, produziu-se no-
vos encaminhamentos pressupondo uma avaliação que se coloca 
a serviço de uma prática docente emancipatória. Uma avaliação 
diagnóstica, qualitativa, que busca apreender a dinâmica e a inten-
sidade da relação aprender-ensinar.
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Apontamos a ética do cuidado como perspectiva para romper 
com modelos tradicionais de currículo e de avaliação. Tarefa que 
entendemos não ser fácil, visto que estamos acostumados a um 
fazer docente autoritário. Mudar significa assumir-se como com-
panheiro da jornada da aprendizagem de cada educando. Nessa 
perspectiva, o educador assume o compromisso com o princípio 
de que todos aprendem.
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A gente está querendo desabrochar de um modo ou de 
outro.

clarice lispector



c
a

p
ít

u
lo

 9

Projeto Político-Pedagógico  
como Articulador da  
Organização da Escola

Neste capítulo, discutiremos a importância do projeto 
político pedagógico na organização escolar. Ressaltaremos 
que ele contribui para a organização das atividades 
escolares, articulando teoria e prática como dimensões de 
uma mesma unidade pedagógica.
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9. Projeto Político-Pedagógico como 
Articulador da Organização da Escola

É fundamental lembrarmos que o projeto político-pedagógico 
está presente em qualquer escola, mediando o conjunto das rela-
ções presentes no cotidiano escolar e fundamentando as práticas 
dos sujeitos que integram a comunidade escolar. 

Mesmo quando emerge das reflexões coletivas, ou ainda, quando 
não é expressão dos interesses desses sujeitos, o projeto político- 
pedagógico está vivo em todos os espaços, materializando a or-
ganização escolar. Desse modo, se a escola afirma que não tem 
um projeto discutido por seus integrantes, com registros de seus 
momentos mais relevantes e que se transformam em um docu-
mento para guardar a memória dessa experiência, tem em curso 
um projeto político-pedagógico implícito e que está incorporado 
ao currículo, aos processos de ensino e aprendizagem, às avalia-
ções, ao cotidiano das relações interpessoais e aos contextos e prá-
ticas pedagógicas que realiza.

Essa compreensão implica em focarmos nosso olhar sobre o modo 
como a organização escolar, expressa pela equipe pedagógica e ad-
ministrativa, efetiva-se com seu projeto político-pedagógico. Nesse 
sentido, devemos indagar: São valorizadas as ações participativas, 
as quais contribuem para tornar a escola um espaço democrático, que 
respeita a pluralidade de pensamentos e a diversidade sociocultural e 
política de sua comunidade? É uma gestão autoritária, verticalizada 
e pautada em relações de mando e obediência? Qual a importância 
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atribuída aos educandos e seus familiares, aos funcionários e aos edu-
cadores no dia a dia da gestão escolar? Como ação e reflexão integram 
as práticas pedagógicas no âmbito da gestão da escola?

A gestão escolar se constrói a partir de um entrelaçamento 
entre as políticas públicas de educação e os interesses sociais dos 
sujeitos que participam de sua elaboração e execução, cabendo à 
equipe dirigente a obrigação sensível de coordenar a sua imple-
mentação orientada por uma conduta democrática e pelo res-
peito às decisões coletivas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 
9394-96), especialmente em seus artigos 12, 13 e 14, atribui a cada 
unidade escolar a prerrogativa de elaborar seu projeto político- 
pedagógico e cuidar para que a sua execução se faça de modo 
compartilhado com a comunidade. 

Não obstante, salientamos que o PPP não se resume a um tex-
to escrito que se arquiva para confirmar sua existência na escola, 
também não pode estar restrito à determinação legal. O projeto 
político-pedagógico é um processo contínuo, nasce do coletivo, 
renova-se, refaz-se, movimenta-se, dança conforme as exigências 
da realidade em que a instituição está inserida.

Nesse sentido, o PPP demanda uma reflexão conjunta, que torne 
possível agregar os interesses de todos os segmentos da unidade es-
colar, catalisando os sentidos e os significados conferidos e os desejos 
postulados para a recriação e a transformação do espaço educativo. 
Assim, uma das possibilidades que emergem para a escola é cons-
truir, de mãos dadas com os sujeitos envolvidos na dinâmica escolar, 
uma prática pedagógica que se oriente por uma ética do cuidado.

Alerta-nos Leonardo Boff (1999, p.33): “O que se opõe ao des-
cuido e ao descaso é o cuidado.” Um projeto político-pedagógico 
que atenda aos anseios dos sujeitos que compõem os diferentes 
segmentos da escola deve se pautar na ética do cuidado, qual seja, 
uma construção social orientada por uma atitude de escuta sensível  
ao outro, que confere legitimidade aos desejos do outro.
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Aqui é necessário seguir o discurso de Maturana (1998, p.31), 
que diz que “sem a aceitação e respeito por si mesmo não se pode 
aceitar e respeitar o outro, e sem aceitar o outro como legítimo 
outro na convivência, não há fenômeno social”. 

A ética do cuidado nasce, então, do desejo de manutenção do 
outro, sem o aniquilamento de si (MONICH, s/d). Como lugar do 
cuidado, a escola tem autoridade para experimentar o cuidar-se, 
no sentido de cuidar dos sujeitos que a constituem.

A escola, embora vivencie a herança autoritária da sociedade, por 
suas contradições pode experimentar relações democráticas quan-
do evidencia, teórica e praticamente, uma compreensão abrangente 
de “nós” e uma vontade de instalar um sentimento de comunidade, 
que se expresse como valor de agregação da importância de todos. É 
aí que pode emergir uma identidade escolar para que seja reeditado 
o lugar social da instituição no processo de formação de um povo.

9.1 O projeto, o político e o pedagógico:  
uma tríade indissociável

Esses pressupostos indicam que o projeto se configura como an-
tecipação de possibilidades, as quais são provenientes das reflexões 
que evidenciam a insatisfação coletiva com o jeito atual de pensar 
e agir no cotidiano da escola. O projeto cuida das especificidades e 
das relações entre os diferentes sujeitos. Ele tem, no plano afetivo, 
um efeito dinamizador: o comprometimento só se dá à medida que 
o EU (sujeito: educador, educando, família) se envolve afetivamente, 
desde o momento da concepção, à execução e à avaliação do projeto.

Em unidade com essa compreensão, emerge o político, enquan-
to campo das relações humanas, o qual evoca a legitimidade do 
outro, de suas concepções diversas, desde que sejam guiadas pelo 
princípio de dialogicidade. Complementando a tríade, o pedagó-
gico se expressa como espaço de proposições criativas, catalisado-
ras dos desejos coletivos de transformar o cotidiano.

O que torna um projeto político-pedagógico fundamental para 
inovar o cotidiano escolar e gerar sentidos para os usuários da 
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escola é a sua dimensão catalisadora, desde que ele se mostre ca-
paz de propiciar uma qualidade vital às atividades. Para isso, faz-se 
necessário instituir um processo de reflexão contínua sobre a dire-
ção e as imposições oriundas da hierarquia do sistema, buscando 
traçar estratégias que propiciem aos integrantes da escola uma au-
tonomia baseada em relações solidárias, voltadas às necessidades 
concretas da comunidade, assumindo o compromisso para cons-
trução de homens, mulheres, crianças e jovens felizes. 

O projeto é sempre intencional, é trabalho coletivo e, como pro-
cesso, é movimento vivido. O projeto político-pedagógico orga-
niza, desse modo, o conjunto complexo das diretrizes tecidas em 
processo para a efetivação da gestão do cuidado na educação. 

9.2 Os enfoques indispensáveis do projeto 
político-pedagógico

Eixo transversalizador

Espaço reflexivo aglutinador de concepções distintas em torno 
de um objetivo comum, mais amplo. É nesse espaço que o coletivo 
elege o princípio epistemológico que vai orientar as ações educati-
vas, para configurar as novas intenções político-pedagógicas, “cuja 
matriz encontra ressonância na congruência entre a organização 
e a estrutura que constituem o organismo vivo, humano e o meio 
com o qual interage” (SOUSA; PIMENTEL, 2002, p.5). É relevante 
a sua visibilidade entre os integrantes da comunidade escolar, no 
sentido de promover um consenso ativo entre o grupo. 

Plano de “governo”

Toda instituição é portadora de governabilidades, o que lhe pos-
sibilita explicitar qual a identidade que deseja instituir, em con-
formidade com as circunstâncias e com o tempo/espaço desejado 
para alcançar os objetivos e as metas (ações) traçados coletivamen-
te. Nessa perspectiva, o plano de governo precisa ser coerente com 
o eixo transversalizador e estar “articulado a um campo de ações 
que os sujeitos envolvidos identifiquem como exequível” (SOUSA; 
PIMENTEL, 2002, p.5).
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Compromissos públicos

Pelos quais a escola dá visibilidade ao que pode assumir diante da 
comunidade, explicitando os aspectos com os quais tem condições 
de comprometer-se para viabilizar o eixo transversalizador e o seu 
plano de governo. Esses compromissos são nomeados pelo coletivo 
e mediados pelas demandas da comunidade para a qual a instituição 
existe e está a serviço. E ainda, todos os compromissos listados de-
vem ser continuamente revisitados pelos sujeitos participantes, para 
evitar que sejam abandonados ou esquecidos no processo. 

Princípios éticos

Escolhidos para nortear as condutas didático-pedagógicas da 
escola e o cumprimento de seus objetivos, por isso, não podem 
estar dissociados dos enfoques anteriores. São eles que vão orien-
tar as concepções e as ações decorrentes, lembrando que estas se 
efetivarão para dar centralidade à vida. 

Planejamento das ações

Aqui o projeto político-pedagógico é materializado, a partir da 
definição das ações de curto, médio e longo prazo, com a indica-
ção clara dos níveis de responsabilidade que cada uma delas com-
porta. Um planejamento, para ser exequível, precisa ser concebido 
como uma prática dinâmica, flexível, cuja “implementação deve 
acompanhar o fluxo vital do cotidiano, abrindo espaço para que 
as ações possam fluir e ser redimensionadas em consonância com 
as necessidades cotidianas da instituição” (SOUSA; PIMENTEL, 
2002, p.5). Há que se entrelaçar o planejamento com a execução, 
a avaliação e a reflexão retroalimentadora do processo. É impor-
tante afirmar: “planeja quem executa”, isto é, os atores envolvidos é 
que editam as ações com as quais podem se envolver. 

9.2.6 Planos de trabalho das equipes

No planejamento, o coletivo delibera sobre as ações que serão 
implementadas no ano letivo, elegendo as “equipes de governo”, 
com suas coordenações e seus integrantes, os quais serão respon-
sáveis pela efetivação das ações. Os coordenadores e a coordena-
ção geral do PPP, eleitos entre seus pares, terão o compromisso de 
animar o processo para evitar a descontinuidade, ou seja, a não 
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execução das atividades planejadas. As equipes organizadas têm 
o compromisso de apresentar os planos de trabalho, com a defi-
nição de todas as atividades decorrentes das ações pelas quais se 
responsabilizaram, apontando os objetivos gerais e específicos, o 
detalhamento das tarefas, com o cronograma, os recursos necessá-
rios, a agenda de encontros do grupo, o mecanismo de avaliação e 
os encaminhamentos procedentes. 

9.3 A organização do processo

Quando assumimos que estamos dispostos a construir um pro-
cesso coletivo, tomamos o projeto político-pedagógico como uma 
estratégia que expressa um ponto de partida, onde estão presentes 
as insatisfações e os desejos de mudanças. Mesmo admitindo que 
ele não tenha um ponto de chegada, pois a cada síntese concretiza-
da outras tantas questões ganham centralidade nos nossos afaze-
res, é imprescindível que não esqueçamos que é na escola pública 
(muitas vezes fora dela, pelos processos de exclusão escolar a que 
são submetidas) que estão as crianças e os jovens das camadas po-
bres, cuja formação somos responsáveis. 

Nossa responsabilidade como educadores se coloca na capacida-
de que temos de escuta sensível das demandas desses meninos, me-
ninas, jovens que, muitas vezes, nem ao menos sabem expressá-las. 
Nesse sentido, propormos a ética do cuidado como norteadora do 
PPP e da prática pedagógica implica uma atitu-
de de se colocar à disposição do encontro com 
o outro, isto é, cuidar em conformidade com o 
desejo do outro. 

Com a mesma importância que atribuímos à 
nossa prática, aos conteúdos dos projetos peda-
gógicos, somos desafiados a não abandonar, por 
esquecimento, os sujeitos de nossa ação educa-
dora. São eles e elas, com as cores de sua pele, 
com a estrutura aparente de seus corpos, com 
os saberes que trazem consigo, com as dores e 
as alegrias vivenciadas, com a curiosidade para 
aprender e as resistências ao insignificante, o 
tema-guia de nosso fazer educativo.

 
Reflitamos com Monich (s/d, p.4), quando asse-
vera que “cuidar a partir do desejo do outro exi-
ge que se reconheça seu desejo. Mas o que deseja 
aquele que deseja ser cuidado? Aquele que cuida 
deve procurar fazer essa identificação. Por isso, an-
tes de anunciar, aquele que cuida deve estar dis-
posto a ouvir”. E, na maioria das vezes, aquele que 
é cuidado também não sabe expressar o que de-
seja – principalmente em se tratando dessa popu-
lação afeita a toda sorte de exclusão. “Está confuso 
e perdido, angustiado, desesperançado e deses-
perado. Ainda assim, esse é o lugar da escuta. Cui-
dar exige estar ao lado deste que nem mesmo se 
reconhece, nem mesmo se suporta. Cuidar é su-
portar o vazio em silêncio!” (MONICH, s/d, p.4)
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Pelo exposto, podemos sugerir que a organização do processo 
se dá em torno de questões diversas, entre as quais, as pergun-
tas que no momento somos capazes de formular. Outras poderão 
ser construídas em conformidade com a cultura da escola em que 
exercitamos nossa docência, tais como:

 • Qual escola desejamos? Essa pergunta inclui outras: Qual 
gestão? Qual organização? Quais relações entre os aspectos 
pedagógicos e administrativos? Qual a eficiência ensejada? 
Qual ética? Qual estética?

 • Quais educandos e quais educadores? Para articular as possíveis 
respostas, vamos ser chamados a questionar: Quais homens? Quais 
mulheres? Quais crianças? Quais jovens? Quais coordenadores? 

 • Qual pedagogia? Então: Qual formação? Quais mundos? Quais 
interações? Quais condutas? Quais relações humanas? 

 • Quais concepções e práticas efetivamos? Elas são construtoras 
de mutilações educacionais, de rótulos, de preconceitos, de se-
gregações, de homogeneizações? Como possibilitam a constru-
ção da escola como um patrimônio público, de caráter político, 
ético, histórico, cultural da sociedade?

 • Quais afetos imprimem o compasso de nossas relações, seja en-
tre adultos, ou entre as crianças, ou entre os adultos, as crianças 
e os jovens? Isso nos convida a outras questões: Como enfatiza-
mos a construção de vínculos em nossas relações, fortalecendo 
a confiança mútua e minando o campo individualista das fofo-
cas e dos julgamentos? 

 • Quais sentidos atribuímos aos currículos que norteiam as ações 
educadoras na escola? Como estes se articulam com o projeto 
político-pedagógico? Quais os tempos e os espaços que assegu-
ramos para a reflexão e a construção de uma ética do cuidado, 
como atitude na nossa docência, para assegurar às crianças e 
aos jovens a aprendizagem? 

A escola, enquanto âmbito da esfera pública, não pode estar sub-
metida às particularidades de uns em detrimento de outros. E as 
pessoas que nela estudam ou exercem o seu ofício profissional são 
seres de relações sociais concretas (ASSMANN, 2000, p.217) e não 
receptáculos de mensagens que pouco ou nada tenham a ver com 
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elas e com as suas realidades. Para o autor, “este deveria ser um pres-
suposto óbvio para uma pedagogia preocupada em juntar compe-
tência e sensibilidade social” (Idem, p.217), questões essas que consi-
deramos principais para que a escola cumpra com o seu papel social 
na formação de homens e mulheres, crianças, jovens e adultos. Tais 
questões devem estar refletidas na construção do projeto político- 
pedagógico e serem implementadas através de um planejamento  
coerente com as formulações construídas pelo coletivo dos sujeitos.

Conforme Sousa e Pimentel (2002, p.9), 

as utopias estão vivas em todos nós, ainda que nem sempre pos-
samos vê-las, que nossas descrenças nos impeçam de alcançá-las. 
Sonhamos porque podemos realizar, juntos, os nossos sonhos e 
são eles que nos impulsionam o caminhar.

Conceber e concretizar um projeto político-pedagógico exige 
que a escola e os sujeitos que a constituem saiam do isolamen-
to e se reconheçam como fios que compõem uma trama muito 
maior que a da nossa experiência na escola, porque entrelaçada a 
uma dimensão planetária. Ou seja, quando temos a ética do cui-
dado como eixo transversalizador de nossas ações cotidianas, es-
tamos implicados em uma “pré-ocupação” com a vida em geral.  
Aprende-se a ver o outro como possibilidade de manutenção da vida.

Como o campo de conhecimento da Biologia pode contribuir 
na desconstrução de concepções preconceituosas e conservadoras 
e na afirmação de outras que contemplem a diversidade social? 

Resumo

Neste capítulo, discutimos a importância do projeto político-
pedagógico assentado na ética do cuidado, que se manifesta no 
conjunto das atividades escolares, desde as rotinas mais imediatas, 
até as formulações e ações mais complexas. Nesse sentido, nada 
do que fazemos, pensamos e dizemos é trivial. Nossas atitudes e 
escolhas podem provocar mudanças que transformam o que já fa-
zemos, ou podem conservar, mesmo que sob outra roupagem, o 
que não mais desejamos. 
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O projeto político-pedagógico nasce de nossas ações, das relações 
que vão sendo instituídas pelas demandas da comunidade escolar, bem 
como dos olhares que estão presentes no local de trabalho, dos estilos 
de pensar qualificadores ou desqualificadores da nossa humanidade. 

Para que o PPP se institua enquanto uma prática coletiva 
viva, é nossa responsabilidade exercitar o cuidado com o outro, 
entendendo-o como legítimo mesmo que sua forma de pensar, 
ser e estar no mundo seja antagônica à nossa. Entendemos que 
somente uma atitude de cuidado possibilita uma unidade possí-
vel, materializada no seio das diferenças, capaz de efetivamente 
assegurar para a escola uma cultura democrática e garantidora de 
processos de aprendizagens efetivos.
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O que caracteriza nosso pensamento é esse componente afetivo 
presente em todas as manifestações da convivência interpessoal.

l. c. restrepo

O possível é elástico e nossos sonhos o ampliam.

hugo assmann
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Gestão Democrática da Escola
Neste capítulo, discutiremos uma proposta de organi-

zação escolar pautada na gestão democrática da escola. 
Aprenderemos que a escola é composta de uma “multidão” 
de pessoas com diferentes temporalidades, singularidades, 
culturas, habitus, desejos, sonhos, ódios, rancores, cumpli-
cidades, religiosidades e crenças.
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10. Gestão Democrática da Escola

A ideologia individualista que grassa a nossa sociedade e que não 
privilegia nas políticas a criação de espaços de lazer coletivos nas co-
munidades, tem feito da escola um lugar importante para as crian-
ças e jovens aprenderem a conviver. É objetivo da escola propor-
cionar, nos diferentes espaços/tempos, o aprendizado de processos 
participativos, se quiser cumprir seu papel político de sociabilidade 
e socialização de conhecimentos fundamentais para situar e inte-
grar os educandos à sociedade, de modo que eles se tornem homens 
e mulheres que reconhecem seus deveres e lutam por seus direitos. 
Ou seja, assegurar a qualquer estudante uma formação cidadã. 

A sociabilidade é uma forma autônoma ou lúdica de socialização, 
uma vez que não implica propósitos ou interesses a serem atin-
gidos e tampouco uma pauta determinando com antecedência os 
assuntos a serem tratados. A sociabilidade não busca resultados 
exteriores concretos e seu alvo imediato é o sucesso da interação, 
o fascinante jogo de relações que se cria entre os participantes. 
Por outro lado, o caráter lúdico da sociabilidade advém, também, 
do fato de ser uma metáfora da vida, um “jogo social”: a socia-
bilidade joga com as formas da sociedade. É nesse sentido que 
a sociabilidade proporciona um sentimento de alívio e liberação 
em relação às pressões cotidianas da vida: as forças carregadas de 
“conteúdo” da realidade estarão presentes, porém, de uma forma 
diluída e sublimada no jogo simbólico que se estabelecerá entre 
os participantes, configurando uma miniatura do ideal societário. 
(DURAND, 2000, p.45)

Socialização
Em termos antropológicos e 
educacionais, socializar uma 

pessoa significa criar um 
ambiente no qual ela possa 

aprender uma língua, regras de 
pensamento conceitual, algo 
da história da comunidade a 

que pertence, hábitos práticos 
necessários à sobrevivência e ao 
desenvolvimento, regras morais 
que regem relações com outros 

membros da comunidade . 
(BOTTOMORE, 1988)
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É necessário lembrar que a escola não é a única instituição de 
nossa sociedade que tem a função de educar para a cidadania. Po-
demos incluir outras instituições como os sistemas de comunica-
ção e informação, a família e a Igreja, contudo, é inegável o lugar 
que ocupa por oferecer instrumentos que possibilitam compreen-
der e se posicionar frente às multiplicidades de sentidos trazidos 
por essas diferentes instituições. 

Para que a escola exerça seu papel político, a sua organização 
deve estar pautada em uma gestão democrática que privilegie a 
participação de todos os segmentos no conjunto das atribuições 
curriculares e administrativas. 

10.1 Gestão democrática da escola e participação

A escola pode ser organizada de forma democrática ou autoritá-
ria. Grosso modo, podemos definir uma escola democrática como 
mais aberta à participação da comunidade escolar. Seu contrapon-
to é a escola autoritária, na qual a participação não é incentivada. 

Há diversos modos de compreender a escola, conforme o lugar 
social em que o sujeito se encontra. Nessa diversidade de concep-
ções há aspectos similares, como aqueles que preveem estruturas 
de administrações hierárquicas e burocráticas e reconhecem apenas 
papéis pré-determinados nos regimentos escolares: as visões funcio-
nalista, estruturalista e mesmo aquelas fundamentadas nas teorias 
marxistas, como a visão reprodutivista. Os estabelecimentos esco-
lares que têm sua filosofia pautada nessas concepções ensejam prá-
ticas autoritárias, ainda que desejem introduzir processos de maior 
abertura à participação. Têm dificuldades de reconhecer, nos seus 
afazeres, a legitimidade dos acordos e das negociações firmadas com 
diferentes segmentos escolares. A democracia, nesses casos, nomeia 
formas legais e institucionalizadas que funcionam como rótulo. 

Assim, uma escola pode ter na sua organização interna tempos 
e espaços como a Associação de Pais e Professores, o Conselho 
de Escola e o Grêmio Estudantil, que indicam a participação das 
famílias e dos estudantes. Contudo, são apenas espaços formais 
cuja participação não é incentivada e cujas deliberações e enca-
minhamentos não são levados em conta nas tomadas de decisões 
pedagógicas e administrativas da escola.
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Os processos democráticos, ensina-nos Werle (2003, p.24), não 
devem ser, “simplesmente, um aspecto conceitual ou um direito as-
segurado por Lei, mas, sim, algo que deve ser desenvolvido e cons-
truído como prática pela comunidade”. A democracia é aprendida 
por meio do exercício e da vivência de processos e espaços parti-
cipativos. Nesse caso, os espaços/tempos estruturados podem não 
apenas figurar no organograma e/ou fazerem parte da estrutura bu-
rocrática da escola, antes devem ser espaços de prática, aprendiza-
gem e desenvolvimento de valores e conhecimento que efetivam a 
formação de cidadãos, isto é, “sujeitos-políticos capazes e dispostos a 
participar do processo político democrático” (WERLE, 2003, p.23). 

A democracia é praticada e aprendida à medida que a cultura da 
escola proporciona espaços e tempos de aprendizagem das igual-
dades e das diferenças, do discordar sem deslegitimar o outro por 
sua posição contrária. Para isso, é preciso flexibilizar a tomada de 
decisões, retardando-a caso seja necessário. A participação ativa 
tem visibilidade quando na escola se garante às pessoas a troca de 
ideias e o aprendizado de lidar com suas diferenças. Os espaços e 
tempos do cotidiano escolar, estruturados ou não, consolidam-se 
no processo mesmo onde se constroem como lugar de “conversa, 
de negociação, acordo e discussão”, no qual a participação “deve 
prevalecer sobre a necessidade de decidir” (WERLE, 2003, p.27).

10.2 A organização da escola é  
pedagógica e administrativa

Quando falamos de organização escolar, pensamos logo em uma 
escola funcionando sem problemas, sem conflitos. Cada coisa em 
seu lugar e ao seu tempo. Estudantes nas salas de aula, motivados, 
trabalhando nas atividades propostas pelos educadores, conversando 
somente sobre o trabalho e levantando a mão para pedir a palavra. 
Docentes nas salas propondo atividades criativas que motivem os 
educandos a trabalhar, atendendo a cada um que solicita, explican-
do a matéria tantas e quantas vezes forem necessárias. O processo 
de ensinar e aprender acontecendo sem percalços, sem rupturas. A 
escola cumprindo a sua função de “socializar o conhecimento histo-
ricamente construído pela humanidade”, formando crianças e jovens 
cidadãos capazes de participar ativa e criticamente da sociedade.
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Porém, a escola é feita de pessoas, uma “multidão” que convi-
ve diariamente, ou a cada turno, nos estabelecimentos de ensino. 
Conforme o tamanho e a localização, as escolas educam concomi-
tantemente os diferentes níveis de ensino: Educação Infantil, En-
sino Fundamental, Ensino Médio e, às vezes, Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Nesse caso, convivem pessoas em fases de de-
senvolvimento diferenciadas: as crianças da Educação Infantil são 
diferentes das crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental, 
que são diferentes dos adolescentes e jovens das séries finais do 
Ensino Fundamental, que são diferentes dos jovens do Ensino Mé-
dio, que são diferentes daqueles que frequentam a EJA. Eles têm 
aspirações e preocupações diversas. De outro lado, também estão 
nesse mesmo espaço os adultos (professores, pedagogos, funcio-
nários técnicos e de serviços gerais) vivendo ciclos diferentes da 
profissão. Há os adultos mais jovens e os adultos mais velhos, al-
guns cansados e outros com o vigor de quem se inicia na carreira. 
Todos aprendem com todos. 

Olhando a escola por esse prisma, podemos entendê-la como 
uma microssociedade. Para viver nela, é preciso construir parâme-
tros de convivência social e formas de encaminhar as decisões co-
letivas, que podem ter fundamentos autoritários ou democráticos. 

Se pensarmos na organização da escola como ação administra-
tiva, não deixaremos espaço para as aprendizagens, levaremos em 
conta apenas o organograma, as regras de conduta, a obediência 
do número de dias letivos previstos na legislação, a quantidade de 
reuniões propostas no calendário escolar enviado pelos órgãos 
gestores. Deixaremos de pensar nas necessidades das pessoas que 
compõem a comunidade escolar e nas questões elencadas como 
prioritárias no projeto político-pedagógico.

Se pensarmos no projeto político-pedagógico como síntese dinâmi-
ca da gestão democrática da escola, as pessoas terão prioridades sobre 
os procedimentos. Levar-se-ão em conta suas necessidades culturais 
e pessoais, a pluralidade de concepções, as singularidades manifestas 
no processo de ensinar e aprender, as temporalidades, bem como a 
incorporação de linguagens pedagógicas, críticas e motivadoras que 
apresentem referências sobre os princípios organizativos e os critérios 
éticos-políticos mais gerais da sociedade (ASSMAN, 2000, p.210). 

 
“A educação precisa ter a 
coragem de superar o du-
alismo persistente entre 
formação para o bom de-
sempenho profissional, e 
isso em uma era de pro-
funda transformação do 
próprio conceito de traba-
lho e formação ética para 
a sociabilidade humana.” 
(ASSMANN, 2000, p.210)
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Nessa escola, o tempo/espaço da convivialidade é privilegiado 
como uma experiência pedagógica de importante valor na for-
mação de homens e mulheres solidários. Aprende-se a participar 
dos dilemas e das conquistas, sem que sejam exigidos resultados 
a priori. Nesses pressupostos, está implicada a visão que a escola 
tem do processo de formação para aperfeiçoar a hominização e a 
humanização de todos os seus integrantes.

10.3 Organização didático-pedagógica

As escolas se parecem quanto à organização didático-pedagógica.  
Para que o ensinar e o aprender se efetivem, o conhecimento 
produzido pela humanidade ao longo de sua história precisa 
ser transformado em conteúdos escolares, divididos por áreas,  
disciplinas e séries. 

Para as aulas, os conteúdos são organizados didaticamente de 
modo a otimizar o processo de ensinar e aprender. Nas séries finais 
do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e no Ensino Médio, as aulas 
são organizadas em hora/aula, tempos fixos (kronos) de 45 ou 50 
minutos, em uma estrutura rígida em que não é levado em conta 
o tempo de vivência (kairós) necessário para a aprendizagem. Há, 
também, uma hierarquização desses conteúdos, que atribui maior 
valor e reconhecimento a uns em detrimento de outros. 

Assim, na nossa sociedade, as aulas da Língua Portuguesa 
(aprendizagem da leitura e da escrita) são consideradas de suma 
importância, ocupando, no ranking das disciplinas, o primeiro lu-
gar, juntamente com a Matemática, seguidas da História e das Ci-
ências (que, no Ensino Médio, se subdividem em Física, Biologia e 
Química), da Geografia e da Língua Estrangeira. Em último lugar, 
aparecem a Educação Física (talvez o único campo de conheci-
mento que inclui o corpo na aprendizagem) e a Educação Artísti-
ca, considerados conteúdos de caráter complementar, portanto, de 
pouco significado para a formação das pessoas.

O trabalho do professor tem como preocupação primordial a es-
truturação de uma sequência de atividades visando facilitar o pro-
cesso de transmissão/assimilação sem lacunas lógicas. Nesse espa-
ço, o livro didático tem um papel relevante, ora como coadjuvante 

A estrutura curricular seriada 
baseia-se em um ciclo 

único, agora de nove anos, 
organizado com base em 

programas sequenciais de 
conteúdos e de habilidades  

a serem adquiridos  
pelos estudantes.

Fontes de informação, 
programas oficiais das 

disciplinas, livros didáticos, 
Parâmetros Curriculares 

Nacionais.
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do processo de ensino, ora como protagonista das aprendizagens 
exigidas dos educandos. A transposição do conhecimento pro-
posta pelo livro didático, na sala de aula, não ocorre de modo 
linear, tampouco alcança a expectativa do autor. Porque entre o 
livro e o ambiente de ensino-aprendizagem estão o educador, os 
educandos, as relações intersubjetivas, suas histórias, vivências e  
experiências socioculturais. 

O docente, nesse tipo de organização, estrutura seu trabalho 
tendo como base, por um lado, o domínio do conhecimento es-
pecífico de sua área ou disciplina e, por outro lado, o domínio do 
conhecimento didático. 

Entretanto, o que aparenta ser fixo e imutável também pode 
mudar nas redes de ensino e de escola para escola. Se a maioria das 
escolas ainda não consegue discutir criticamente a hierarquização 
das disciplinas e empreender um processo de mudança nessa es-
trutura, as pesquisas que têm como objeto de estudo a organização 
da escola vêm mostrando que muitas delas resistem. 

Assim, é possível observar escolas que propõem projetos de tra-
balho nos quais as artes, o estudo do espaço e do tempo, a corporei-
dade são temas colocados em igualdade de relevância, na relação 
com as outras formas de expressão do conhecimento (a linguagem 
escrita e a linguagem da matemática e das ciências). 

Outras escolas privilegiam na sua organização as aulas faixas, para 
que educadores e educandos tenham tempo de vivenciar as ativida-
des propostas para o aprendizado dos conteúdos. Há, ainda, aque-
las que adotam a organização do ensino por ciclos de formação, os 
quais apresentam uma maior afinidade interdisciplinar, o que am-
plia o campo cognitivo dos sujeitos em processo de escolarização. 

De acordo com Dalben (2000), a ideia de ciclos de formação 
pressupõe uma ressignificação das referências estabelecidas para a 
escola. Para essa autora, o conceito de ciclos de formação parte de 
dois princípios básicos:

1. O ser humano passa por fases de desenvolvimento e, no decor-
rer dessas fases, partilha experiências de vida e avança na forma-
ção segundo as suas possibilidades fisiológicas e psicológicas;

Critérios de distribuição do 
tempo, métodos e técnicas 
de ensino, recursos materiais 
e humanos, pesquisa sobre 
os conhecimentos prévios 
dos alunos. 

aulas faixas 
Encontro que tem a duração 
de duas horas/aula.

No Brasil podemos citar 
as experiências da Rede 
Municipal de Ensino de Porto 
Alegre, com a Escola Cidadã, 
e a experiência da Rede 
Municipal de Ensino de Belo 
Horizonte, com a  
Escola Plural. 
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2. As pessoas, ao participarem da vida, estabelecem relações com 
o meio conforme suas experiências e, nessas relações, aprendem 
sobre si e sobre a vida. São essas vivências que lhes darão refe-
rencial de ideias, valores e habilidades para viver no e refletir 
sobre o mundo. É, nesse sentido, um sujeito de conhecimento.

Na organização do ensino por ciclos de formação, a centralidade 
dos conteúdos transmitidos é deslocada para a relação dos sujeitos 
com o conhecimento e para a sua capacidade de significá-los; consi-
dera os educandos como pessoas em processo de desenvolvimento e 
crescimento e não como alunos depositários de conteúdos; procura 
privilegiar o que é mais significativo em cada período de formação; 
as pessoas trazem experiências diferentes conforme o meio socio-
cultural em que vivem e são essas experiências os filtros de signifi-
cação do conhecimento escolar. Enfim, a organização da escola por 
ciclos de formação muda o eixo lógico do processo de escolarização.

Resumo

Neste capítulo, discutimos uma proposta de organização escolar 
pautada na gestão democrática da escola e na ética do cuidado, 
isto é, que tenha como propósito ampliar a participação dos atores 
que tecem o seu cotidiano: educadores, equipe dirigente e pedagó-
gica, equipe técnica e de serviços gerais, familiares, população do 
seu entorno. A escola tem e pode criar espaços/tempos que garan-
tam essa participação. No entanto, apenas tê-los previstos no seu 
organograma não significa que a escola se realize como instituição 
democrática. A participação por si só não garante a expressão das 
autorias diferenciadas. Para que se efetive uma participação ativa, 
as soluções não devem ser apressadas ou particularizadas. A de-
mocracia tem como uma das questões nodais a reflexão sobre o 
enigma da singularidade humana e, portanto, pressupõe tempos e 
espaços para a convivialidade.

Aprendemos que a escola é composta de uma “multidão” de pes-
soas com diferentes temporalidades, singularidades, culturas, habi-
tus, desejos, sonhos, ódios, rancores, cumplicidades, religiosidades, 
crenças. Esse caldo histórico e cultural é propositivo de ensinamentos 
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e aprendizagens e, portanto, sua gestão é administrativa e pedagógi-
ca uma vez que se faz necessária uma organização didática e peda-
gógica que leve em conta a pluralidade de sentidos, vozes, ritmos e 
tempos que convivem cotidianamente no espaço escolar.

Refletimos, também, sobre o currículo e a avaliação, em uma 
perspectiva que busca animar o ambiente pedagógico e favorecer 
a criação de mundos vivos, ramificados de significações, onde os 
olhares têm permissão para ver conforme o belvedere em que se 
encontram para mirar a vida e descortinar seu vasto panorama.



131

Referências

APPLE, M. Relações de classe e de gênero e modificações no pro-
cesso do trabalho escolar. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 60, 
p.3-14, fev. 1987.

________. Ensino e trabalho feminino: uma análise comparativa 
da história e ideologia. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 64, 
p.14-23, fev. 1988.

________. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

________.Trabalho docente e textos: economia política das relações 
de classe e de gênero em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

APPLE, M.; TEITELBAUN, K. Está o professorado perdendo o 
controle de suas qualificações e do currículo? Teoria & Educação, 
Porto Alegre, n. 4, p.62-73, 1991.

ARROYO, M. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. 5.ed., 
Petrópolis: Vozes, 2000.

ASSMANN, H.; SUNG, J. M. Competência e sensibilidade soli-
dária: educar para a esperança. 2.ed., Petrópolis: Vozes, 2000.

ASSMANN, H. Reencantar a educação: rumo à sociedade apren-
dente. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

BAUDELOT, C.; ESTABLET, R. La escuela capitalista. México: 
Siglo Veintiuno, 1986.

BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 
Petrópolis: Vozes, 1999. 

BOTTOMORE, T. et al. Dicionário do pensamento marxista. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1988. 

BOURDIEU, P.; PASSERON. J. C. A reprodução: elementos para uma 
teoria do sistema de ensino. 2.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982.

BOWLES, S.; GINTIS, H. Schooling in capitalist America. New 
York: Basic Books, 1979.

CAMPOS, R. F. A reforma da formação inicial dos professores da 
educação básica nos anos de 1990 — desvelando as tessituras da 



132 Organização Escolar

proposta governamental. Tese (Doutorado em Educação) — PPGE/
CED/Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2002.

CARDOSO, T. M. O potencial educativo da organização do tra-
balho escolar na formação do professor das séries iniciais do 
primeiro grau. Dissertação (Mestrado em Educação) – PPGE/
FAE/Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1991.

_________. Cultura da escola e profissão docente: interrela-
ções. Tese (Doutorado em Educação) – PPGE/FAE/ Universidade  
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2001.

CARVALHO, M. P. No coração da sala de aula: gênero e trabalho 
docente nas séries iniciais. São Paulo: Xamã, 1999.

CODO, W. (Coord.). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: 
Vozes/ Brasília: CNTE/UNB, 1999.

COSTA, M. C. V. Trabalho docente e profissionalismo. Porto 
Alegre: Sulina, 1995.

CURY, C. R. J. Legislação educacional brasileira. Rio de janeiro: 
SP&A, 2000.

_________ et al. Medo à liberdade e compromisso democrático: 
LDB e Plano Nacional da Educação. São Paulo: Editora do Brasil, 1997.

DALBEN, Â. I. L. de F. (Org.). Singular ou plural? Eis a escola em 
questão. Belo Horizonte: GAME/FAE/UFMG, 2000.

________. Avaliação escolar e a relação com o conhecimento.  
Cadernos de Educação, Belo Horizonte, CONED/APUBH, s/d.

DAYRELL, J. A escola como espaço sócio-cultural. In: _____. 
(Org.) Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 1996, p.136-61.

DURAND, O. C. Jovens da ilha de Santa Catarina: sociabilidade, 
socialização. Tese (Doutorado em Educação) – PPGE/ Faculdade 
de Educação/Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000. 

ESTEBAN, M. T. Ser professora: avaliar e ser avaliada. In: Escola, 
currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2005.



133

FOCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1986.

FORQUIN, J.-C. Escola e Cultura: as bases sociais e epistemoló-
gicas do conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

GIROUX, H. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis: 
Vozes, 1986.

_________. Escola crítica e política cultural. São Paulo: Cortez, 1987.

_________. Os professores como intelectuais: rumo a uma peda-
gogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

LOBROT, M. Para que serve a escola? Lisboa: Terramar, 1992.

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: 
Cortez, 1995.

MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na polí-
tica. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. Trad. de José F. C. Fortes.

MONICH, A. Ética do cuidar – ou melhor, quando o encontro 
com o outro faz parir o eu. Joinville, s/d. Trabalho não publicado.

MOREIRA, A. F.; SILVA, T. T. da. (Orgs.). Currículo, cultura e 
sociedade. São Paulo: Cortez, 1995.

MOTTA, F. C. P. O que é burocracia. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 
1981. (Coleção Primeiros Passos)

NÓVOA, A. Para o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimen-
to da profissão docente. Teorias & Educação, n.4, 1991, p.109-139.

_________. Para uma análise das instituições escolares. In: 
________ (Org.). As organizações escolares em análise. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, 1992, p. 13-43.

PERRENOUD, P. Ofício de aluno e sentido do trabalho escolar. 
Porto: Porto Editora, 1995. (Colecção Ciências da Educação, n.19)

RESTREPO, L. C. O direito à ternura. Petrópolis: Vozes, 1998. 
Trad. de Lúcia M. E. Orth.

SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade. O currículo 
integrado.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.



134 Organização Escolar

SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez/Campinas: 
Autores Associados, 1987.

SERRÃO, M; BALLEEIRO, M. C. Princípios Básicos para traba-
lhar com grupos. In: Aprendendo a ser e a conviver. São Paulo: 
FTD, 1999, p. 29-36.

SIROTA, R. A escola primária no cotidiano. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994.

SOUSA, Ana M. B. de.; PIMENTEL, Álamo. O projeto político- 
pedagógico como mediação na educação e gestão do cuidado. Porto 
Alegre: UFRGS, 2002. (Inédito)

SOUSA, A. M. B. de. Violência e fracasso escolar: a negação do 
outro como legítimo outro. Ponto de Vista: Revista de Educação e 
Processos Inclusivos, Florianópolis, n.3/4, 2002, p. 179-88.

VALLE, I. R. A era da profissionalização: formação e socializa-
ção profissional do corpo docente de 1ª a 4ª série. Florianópolis: 
Cidade Futura, 2003.

VENDRAMINI, C. R. A escola diante do multifacetado espaço ru-
ral. Perspectiva, Florianópolis, v.22, n.01, jan./jun. 2004, p. 145-165.

WERLE, F. O. B. Conselhos escolares: implicações na gestão da 
escola básica. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

ZAGO, N. Transformações urbanas e dinâmicas escolares: uma rela-
ção de interdependência num bairro de periferia urbana. Educação, 
Sociedade & Culturas. Porto: Afrontamento, n.7, 1997, p.29-54.



Nos conteúdos tratados neste livro apresentamos elemen-
tos para o professor ampliar seus conhecimentos sobre 
a ORGANIZAÇÃO ESCOLAR. Trazemos a compreensão de 
escola que é capaz de produzir cultura, feita pelos sujei-
tos socioculturais e históricos, que trazem para o convívio 
cotidiano na escola suas experiências e vivências. Os pro-
fessores co-criadores da organização escolar, suas ações 
cotidianas nos afazeres da sala de aula e do contexto mais 
amplo da escola tanto podem impulsionar como frear a 
construção da gestão democrática e inclusiva. A escola é 
parte da sociedade, que é parte do planeta, que é parte do 
universo. Nela a vida contém e está contida num processo 
contínuo de interações. 
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