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Resumo: 

O presente artigo apresenta os dados de uma pesquisa exploratória que tinha como objetivo 
compreender como vem se dando o trabalho da gestão escolar em torno da diversidade. Além 
de análise bibliográfica pertinente à temática, no qual os estudos de Gadotti (2000), Silva 
(2000), Tosta (2009) e Libâneo (2004) serviram como suporte teórico para a análise dos 
dados, foram utilizadas como instrumentos metodológicos a observação, entrevistas semi-
estruturadas e análise documental. Como resultado, verificamos que o Projeto Político 
Pedagógico é o principal canalizador de questões referente à diversidade escolar atuando 
como o principal instrumento disseminador das práticas e para que haja uma maior 
valorização da diferença é preciso que a gestão escolar seja do tipo democrática, considerando 
assim, a educação uma cultura e a escola um lugar de culturas plurais. 
 
Palavras-Chave: Diversidade. Multiculturalismo. Gestão Escolar.   
 
Abstract: 

This article presents data from an exploratory research that aimed to understand how comes if 
giving the work of school management around diversity. In addition to literature review 
relevant to the subject, in which the studies of Gadotti (2000), Silva (2000), Tosta (2009) and 
Libâneo (2004) served as theoretical support for the analysis of the data, were used as 
methodological tools semi-structured interviews, observation and document analysis. As a 
result, we can see that the Pedagogical Political Project is the main issues relating to diversity 
plumber school acting as the main instrument disseminator of practices and so there is a 
greater appreciation of difference it is necessary that is the school management is democratic, 
whereas the education culture and the school a place of plural cultures. 
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A cultura é algo que está inserido em nosso cotidiano sendo o conjunto de atividades e 

modos de agir, costumes, religiões e instruções de um povo. Sem dúvida, diversas culturas 

permeiam uma só sociedade, provocando assim a diversidade cultural. Esta, por sua vez, é 

notada pelo fato de existirem várias linguagens, tradições, etnias e valores, o que ocasiona a 

presença de diferentes grupos sociais e diversas formas de organização da sociedade, as quais 

carregam consigo, por todas as instâncias sociais seu modo de viver e agir, portanto, sua 

cultura. Isto acaba refletindo na escola, mais especificamente na sala de aula, o que nos leva a 

considerar que a mesma jamais poderá ser homogênea passando desta forma, a ser apreciada 

como um espaço plural e heterogêneo. Sobre isso confirma Tosta (2009, p. 8): “[...] a escola é 

um espaço de interação e de convivência entre diferentes”.   

O presente artigo se trata de uma pesquisa exploratória desenvolvida no Estágio 

Supervisionado em Gestão Escolar que tinha o objetivo de compreender como vem se dando 

o trabalho da gestão escolar em torno da diversidade que perpassa o cotidiano educacional. 

Procurando desta forma, discutir a função da gestão escolar frente à diversidade, no intuito de 

refletir sobre o papel do Projeto Político Pedagógico neste contexto e acerca da postura dos 

profissionais em educação para o enfrentamento desta perspectiva, esboçando algumas 

sugestões de acordo com o escrito de Silva (2000). Além de análise bibliográfica pertinente à 

temática, no qual os estudos de Gadotti (2000), Silva (2000), Tosta (2009) e Libâneo (2004) 

serviram como suporte teórico para a análise dos dados, utilizamos como instrumentos 

metodológicos a observação, entrevistas semi-estruturadas e análise documental.  

Enfim, tomando como base as experiências vividas no Estágio, apresentaremos neste 

escrito questões cada vez mais presentes em nossa sociedade, como o multiculturalismo e a 

afirmação dos sujeitos a partir de suas identidades culturais buscando construir um paralelo 

com a gestão escolar. Como estratégia de discussão apresentamos alguns acontecimentos do 

filme “Entre os muros da escola”, uma produção francesa dirigida por Laurent Cantet em 

2008, baseado no livro homônimo de François Bégaudeau onde são relatados fatos verídicos 

de sua experiência profissional em uma escola de ensino médio na periferia parisiense, lugar 

de mistura étnica e social. Este traz problemas ocorridos em sala de aula devido à diversidade 

cultural, tendo em vista que “a diversidade invade a escola por meio de seus alunos; e são eles 

os legítimos portadores das culturas que insistem em se apresentar” (OLIVEIRA, 2009, p. 

24). 

 

Multiculturalismo: uma presença emblemática nas instituições escolares 
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 O vocábulo multicultural está relacionado à pluralidade natural de um grupo em que 

diversas culturas convivem juntas, contudo preservando sua identidade. Para lidar com 

sociedades multiculturais existe o multiculturalismo, uma estratégia utilizada pelo mundo 

globalizado para lidar com as diversidades culturais presentes na sociedade. Esta diversidade 

se presencia especialmente nas instituições escolares. Muitas das vezes o Estado usa as 

instituições educacionais para homogeneizar a sociedade, ou seja, evitar certos conflitos tendo 

em vista que historicamente a escola transforma as realidades culturais, pois o que somos é 

construído a partir da interação com o outro, na busca então de apagar as diversidades, 

utilizando-se assim do processo de aculturação. É através do domínio do corpo dos discentes 

que as instituições escolares tendem a controlar a diversidade, ou seja, por meio do 

fardamento obrigatório, da forma de falar, a maneira que devem sentar-se, e muitas outras 

atitudes comuns às escolas em geral. Sobre este aspecto Gusmão (1997, p. 10) afirma: “[...] é 

meta da escola centrar-se num aluno-modelo, desconsiderando a diversidade da comunidade 

escolar e, para contê-la, atua de forma autoritária”. Questões ligadas ao autoritarismo, como 

enfatizado por Gusmão, são bem presentes no curso do filme “Entre os Muros da Escola”, 

pois apesar dos alunos não serem obrigados a usar uniformes, a escola tenta o tempo todo 

condicionar os alunos às atitudes tidas como corretas, isto fica perceptível quando os alunos 

ao necessitarem falar com professores, diretores, e outros funcionários da escola em questão, 

ou até mesmo para precisar sentar-se, precisam pedir permissão.  

Atitudes de homogeneizar e apagar as culturas, hoje em dia tornam-se cada vez mais 

difíceis, pois os sujeitos desejam se reafirmarem, não aceitando assim tudo que é imposto, isto 

é, a cada dia mais os sujeitos passam a ser contestadores, este tipo de atitude é perceptível nos 

ambientes escolares, porque mesmo a escola tentando condicionar os alunos a determinadas 

atitudes, eles estão sempre tentando se reafirmarem, como coloca Oliveira (2009, p. 24) “no 

cenário da sala de aula os particularismos afloram cheios de si, convencidos da sua autoridade 

de existir, ainda que em condição minoritária”. Para exemplificar o que a autora coloca o 

filme ilustra uma cena em que o professor lista no quadro durante uma de suas aulas, nomes 

de origem norte-americana, ficando evidente a presença da cultura americana como 

dominante em diversas sociedades, diante desta situação uma das alunas, imigrante, contesta 

indagando o porquê do professor não usar nomes de outra origem, nesta situação fica claro a 

ideia dos alunos se posicionarem, na busca de se encontrarem perante o assunto, isto é dar 

significação aquilo que está sendo discutido. Neste sentido, concordamos com Gusmão 

quando diz que a “... a escola não desenvolve mecanismos democráticos, perante as 

desigualdades sociais e culturais” (1997, p. 04). 
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É neste sentido que se faz necessário na escola uma gestão do tipo democrática que 

valorize todos os segmentos presentes na escola que se extermine o autoritarismo e os 

dogmatismos fazendo com que as culturas de uma forma geral sejam valorizadas neste 

âmbito. A gestão democrática “[...] é, portanto, atitude e método. A atitude democrática é 

necessária, mas não é suficiente. Precisa-se de métodos democráticos, de efetivo exercício da 

democracia. Ela também é um aprendizado, demanda tempo, atenção e trabalho” (GADOTTI, 

2000, p. 3). Buscando uma gestão que valorize o outro, estimulando neste seio práticas 

democráticas de decisão, haverá uma influência direta nas formas como a diferença é lhe dada 

em sala de aula, isto é no trabalho docente.  

Dessa forma, é necessário que todos acreditem que o multicultural é uma presença 

emblemática nas instituições escolares, ele permeia toda e qualquer educação mesmo que de 

forma implícita, e a gestão escolar é responsável por disseminar no âmbito da escolar esta 

perspectiva, porque é a partir dela que as práticas pedagógicas são exercidas.  

 

Identidade e Diferença numa Perspectiva Educacional 

 

 Em tempos atrás as identidades eram herdadas, ou seja, íamos seguindo as tradições, 

mas hoje isto não é tão simples, pois existem oportunidades de construímos experiências 

diferentes de nossos pais, e a partir de então formamos a nossa identidade. No filme a situação 

de um aluno chama a atenção para a questão da identidade, porque sua mãe é estrangeira e ele 

francês, o que ocasiona certas dificuldades na construção de sua própria identidade. Mas isto 

pode acontecer com qualquer sujeito, pois a identidade está sempre em construção, isto é, 

 
[...] não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A identidade 
tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por 
outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um 
processo de produção, uma relação, um ato performativo. (SILVA, 2009, 
p.96, grifos nossos). 
 

 A linguagem é à base da identidade, portanto além de simbólica ela é uma construída a 

partir das relações sociais, por isso a importância da gestão escolar e consequentemente o 

professor levar em consideração a cultura dos alunos para a execução das práticas 

pedagógicas, vista do que a escola é uma instância social. No filme o professor recebe a mãe 

de um aluno que apresenta problemas principalmente de socialização, nesse contexto, o 

professor percebe que existe uma diferença entre o idioma falado pela família do aluno e o 

idioma falado na escola, neste momento o professor tem a oportunidade de melhorar a 
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situação na qual o aluno se encontra, mas apesar disso o mesmo não leva em consideração a 

linguagem e o seu papel tão significativo para a educação, não procurando objetivar práticas 

que venham a melhorar o desempenho e o interesse deste aluno. Ações deste cunho são 

cotidianamente produzidas em algumas escolas brasileiras, não especificamente por conta do 

idioma, mas por uma série de diferenças, como religião, etnia, situação econômica, entre 

outras, não desenvolvendo assim uma prática pedagógica que leve em consideração as 

diferentes culturas existentes no seio da instituição.  

 Muitas de nossas escolas apesar de comportar uma considerável diversidade cultural 

não sabem lidar com a mesma, e acabam por gerar maiores conflitos, e tanto a gestão escolar 

como o professor ao invés de amenizar esta situação acaba provocando maiores problemas, 

não direcionando suas práticas pedagógicas para este contexto tão múltiplo. Para que não 

ocorressem tais problemas inicialmente seria necessário que os profissionais da educação, 

professores, gestores e demais funcionários, entendessem que a diversidade existe, é natural, 

necessária e deve ser respeitada, mais do que isto discutida, e isso deve ser estimulado 

principalmente pela escola, pois, “pedagogicamente as crianças e os jovens, nas escolas, 

seriam estimulados a entrar em contato, sob as mais variadas formas, com as mais diversas 

expressões culturais dos diferentes grupos culturais” (SILVA, 2009, p. 98). 

 Apesar da diversidade ser natural, ela não é aceita tão facilmente, e assim surgem a 

discriminação e o preconceito, e para lidar com isso, “[…] a pedagogia e o currículo deveriam 

proporcionar atividades, projetos, exercícios e processos de conscientização que permitissem 

que os estudantes mudassem suas atitudes” (idem, p. 98). Lembrando que é significativo 

esclarecer que nas identidades também há uma relação de poder, isto é, relações desiguais que 

perpassam a sociedade em geral, e os estudantes por meio dos docentes devem ser 

esclarecidos quanto a isso: 

 
Essas poderiam ser as linhas gerais de um currículo e uma pedagogia da 
diferença, de um currículo e de uma pedagogia que representasse algum 
questionamento não apenas à identidade, mas também ao poder ao qual ela 
está estreitamente associada, um currículo e uma pedagogia da diferença e 
da multiplicidade. (ibidem, p. 101). 
  

          Este currículo foi nomeado de currículo multiculturalista por Silva (1999) no qual 

afirma que não basta apenas aprender a simplesmente tolerar ou respeitar a diferença, mas 

deve-se procurar analisar os processos que produzem as diferenças, procurando assim colocá-

la sempre em questão. O estimular de um currículo multiculturalista cabe principalmente ao 
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papel do coordenador escolar, que por sua vez faz parte da gestão escolar, tendo em vista que 

algumas de suas atribuições são: 

 

Responder por todas as atividades pedagógico-didáticas e curriculares da 
escola e pelo acompanhamento das atividades de sala de aula, orientar a 
organização curricular e o desenvolvimento do currículo, incluindo 
assistência direta aos professores na elaboração dos planos de ensino, 
escolha de livros didáticos, práticas de avaliação da aprendizagem. 
(LIBÂNEO, 2004, p.221, grifos nossos).  

 

Cabendo também ao diretor da escola, como instância maior, estimular nos coordenadores à 

execução desta perspectiva, buscando direcionar o currículo da escola a cultura do aluno que a 

frequenta, proporcionando também discussão não só com os alunos, mas com os professores e 

demais funcionários acerca das diferenças culturais. 

Apesar do filme “Entre os Muros da Escola” enfatizar aspectos educacionais da 

França, as práticas culturais representadas estão bem próximas da realidade educacional 

brasileira. Percebendo o Brasil como uma nação marcada por diferenças culturais por conta da 

maneira em que foi colonizado, em que desde então várias raças passaram a constituir a 

sociedade brasileira, sendo, pois, desta maneira considerado um país mestiço, isto é 

diversificado social e culturalmente, não é difícil imaginar que as nossas escolas estarão 

repletas de alunos com as mais diferentes histórias de vida e de costumes, na qual muitas das 

vezes os profissionais da educação não identificam e muito menos sabem lidar com as tais. 

Veja o que complementa Tosta (2009, p.10), sobre isso:  

 
[...] a consciência de que a diferença está presente no cotidiano da escola e 
da sala de aula apontam para a necessária reflexão sobre, pelo menos duas 
questões importantes nas relações que se constroem no interior dessa 
instituição. Primeiro, que a diferença não está apenas presente na vida fora 
da escola, como também atravessa os muros, quase sempre impermeáveis, da 
instituição escolar. Terceiro, que a forma como olhamos e tratamos a 
diferença interfere nas relações educativas e, consequentemente, nas relações 
de aprendizagem e de socialização.  
 

       Está questão é algo que não acontece por parte dos profissionais em geral seja tanto na 

sociedade francesa quanto na brasileira. É significante perceber que reconhecer apenas que há 

várias culturas não é o suficiente para disseminar uma prática pedagógica que se disponha a 

lidar com essas culturas, que em si são tão divergentes, e que favoreça a valorização das 

diferenças.  

 

Gestão Escolar frente à Diversidade: o Projeto Político Pedagógico como o um aliado 
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Mas como a gestão escolar deve se colocar diante desta perspectiva, a da diversidade 

cultural? Para tentarmos respondermos está questão faremos uma discussão acerca da 

experiência observada no Estágio Supervisionado em Gestão Escolar do Curso de Pedagogia 

de um Universidade Federal do Nordeste brasileiro, realizado numa escola municipal de 

ensino fundamental localizada em um bairro periférico da cidade que atende a quatrocentos e 

cinquenta e três alunos do ensino fundamental e trinta e nove da Educação de Jovens e 

Adultos, totalizando assim quatrocentos e noventa e dois alunos.  

     A instituição funciona nos três horários, ofertando vagas do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental e Educação de Jovens e Adultos. A escola no geral é bastante ampla e 

organizada e suas instalações gerais agregam nove salas de aula em pleno funcionamento, 

sendo que uma destas está sendo utilizada para apoio pedagógico, várias salas administrativas 

que são compostas por: uma sala de coordenação, secretaria, almoxarifado e a sala de 

professores.  

A instituição escolar também possui uma quadra de esportes pequena, bastante 

utilizada pelos alunos e pela comunidade residente no entorno da instituição, esta ainda conta 

com um pátio que é utilizado para atividades pedagógicas. A biblioteca tem um acervo 

bastante significativo, em que os alunos podem fazer empréstimos de livros, o que 

consideramos um ponto positivo e estimulante para a leitura dos mesmos. A organização é um 

pouco precária por conta do espaço e materiais reduzidos, esta perspectiva é citada no Projeto 

Político Pedagógico da instituição, que estabelece em uma de suas metas a construção de um 

segundo piso, para a ampliação da biblioteca. De forma geral consideramos que a escola 

procura ao máximo organizar bem os seus espaços, e embora pequena é bem estruturada, o 

que ajuda no desenvolvimento de suas atividades. 

    O quadro de funcionários de apoio conta com quatro merendeiras e um merendeiro, 

onze pessoas responsáveis pelos serviços gerais sendo que dessas onze, três estão em cargos 

diferenciados (um está no cargo de porteiro, o outro no de vigilante e o outro no cargo de 

auxiliar de disciplina). Há cinco assistentes em administração, um vigilante, uma secretária 

escolar e uma assistente social. Desses vinte e quatro profissionais que compõe o quadro de 

funcionários de apoio três tem formação no ensino superior, treze possuem formação em nível 

médio e sete tem formação no ensino fundamental. A escola possui trinta e cinco professores 

dentre esses trinta e um possuem nível superior. Neste ponto nota-se o interesse do município, 

através do número de educadores com formação superior, em qualificar o ensino da rede 

pública.  
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 É notório, se analisarmos a historicidade do desenvolvimento da educação brasileira, 

que a imposição e o autoritarismo se fizeram presentes no ambiente escolar, a influência para 

determinada religião, em nosso caso a católica, a padronização de gestos, modos de agir e 

vestir, como por exemplo. Nos dias atuais apesar de imperar ainda em algumas escolas torna-

se cada vez minoritário neste âmbito, a imposição, pois os seres humanos tendem a se 

reafirmarem cada vez mais e com isso difundir e praticar a sua cultura. 

 Isso foi constatado durante uma visita ao nosso campo de estágio, apresentada 

anteriormente, no qual inicialmente notamos certa angústia por parte dos funcionários, em que 

após um tempo nos foi informada a situação, motivo de toda aquela agonia. De acordo com a 

diretora da escola a mãe de uma aluna, de nove anos de idade que cursa o quarto ano do 

ensino fundamental na instituição, faz parte de uma religião afro-brasileira, a saber, o 

candomblé, informou que a menina durante quinze dias utilizaria no lugar do informe escolar 

umas vestimentas próprias da religião de cor branca e usaria uma tumba cobrindo toda a 

cabeça, além de colares, que representaria alguns espíritos. A mãe também informara à 

diretora que futuramente a criança passaria por um ritual de raspagem de todos os pelos, o 

ritual de iniciação desta religião, em que os adpetos desta religião acredita que a partir deste 

tudo se torna novo, representando assim um renascimento, algo que preocupou a todos 

inclusive a professora da aluna que faz parte e pratica outra religião, a saber, o cristianismo. 

 Desta maneira verificamos um choque cultural de religiões, que perpassa o âmbito das 

insituições escolares, e cabe aos profissionais da educação saber conduzir essas questões de 

modo que não oprima nenhuma das partes. Para trabalhar em torno desta questão deve-se 

levar em consideração a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que em alguns de seus artigos de 

forma direta e indiretamente dá destaque à diversidade em várias dimensões e a Lei 10.639 de 

2003 que estabeleçe o estudo da história da Cultura Afro-Brasileira, no qual este episódio, de 

forma que não denigra a imagem da criança, poderia ser o impulsionar de uma discussão na 

sala a qual a menina frequenta e até mesmo na escola. A gestão escolar junto com os 

coordenadores de modo democrático criaram estratégias para discutir essas questões, ou com 

as crianças, ou com os professores e funcionários de apoio, pais ou com todos no intuito de 

reduzir o senso comum acerca desta religião que embora tão presente no Brasil ainda é 

bastante desconhecida e descriminada. 

 A partir das atividades desenvolvidas no estágio supervisionado fica perceptível que a 

gestão escolar deve se organizar e realizar o seu trabalho levando em consideração aquilo que 

acontece no cotidiano das escolas com seus funcionários e alunos, buscando assim sanar 

dificuldades e problemas que perpassa este âmbito. Como ressalva Libâneo (2004) as 



9 
 

atribuições dos gestores não se reduz a mera administração organizacional e financeira da 

escola, mas também a pedagógica que se dará em articulação com o trabalho desenvolvido 

pelo coordenador. Isto é a gestão escolar deve basear o seu trabalho naqueles que diariamente 

frequentam a instituição escolar, procurando assim exterminar, o autoritarismo, a 

discriminação e a imposição. 

 A diretora da instituição pesquisada agiu de forma coerente, procurando inicialmente 

conversar juntamente com a assistente social da escola com a mãe sobre a situação de forma 

geral, buscando um entendimento maior da religião do candomblé, refletindo acerca de como 

a menina seria recebida pelos seus colegas de turma com as roupas próprias da religião e sem 

nenhum pêlo do corpo. A mãe mostrou-se no início irredutível, mas concordou em esperar 

mais um pouco para realizar o ritual de raspagem e em levar a menina à escola apenas com a 

tumba e os colares, permanecendo com o fardamento escolar. O diálogo estabelecido, 

característica da gestão democrática, no qual, ambas procuram entender o ponto de vista uma 

da outra, pondo em discussão as diferenças, possibilitou a resolução da questão. A ação da 

diretora e assistente social em nenhum momento evidenciou uma discriminação com a 

religião em questão, pelo contrário verificamos uma preocupação com a aluna, em preservar a 

sua imagem sem que a mesma fosse exposta ao ridículo. A aluna relatou que nos primeiros 

dias houveram por parte dos seus colegas de turma comentários mal-intencionados acerca dos 

acessórios que ela utilizava, mas com um tempo cessou. Isso acontece porque a diversidade 

seja ela cultural, religiosa, étnico-racional e física ainda é pouco discutida nas escolas e 

também nos cursos de formação.   

  Tendo em vista que as ações empreendidas pelas instituições escolares devem ser 

guiadas pelo Projeto Político Pedagógico (PPP), este pode se tornar um aliado para a gestão e 

diversidade escolar na medida em que: 

 

“[...] o projeto pedagógico foi tratado, então, como o principal eixo 
articulador. Numa busca por maior operacionalização, objetivos mais 
concretos [...]. Justamente por ser a escola especifica e autônoma, cabe-lhe 
planejar e criar um projeto pedagógico coerente que guie o conjunto de suas 
ações.” (TEIXEIRA, 2003, p. 12).  

 
 
Articulador não só da atuação do diretor, mas de todos os envolvidos na dinâmica escolar, 

tendo em vista que ele procura discutir questões que devem orientar as práticas pedagógicas. 

De forma clara o PPP da escola deve ressaltar questões específicas a diversidade, a diferença 
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e a identidade buscando criar estratégias e normas que valorize todas as culturas imersas no 

contexto escolar, além de discutir questões pedagógicas que surgem a partir das diferenças.  

Compreendemos que o PPP representa para uma instituição escolar uma tática que 

presume inovação e mudança para o contexto escolar, ao passo que orienta as práticas 

escolares e proporciona novos caminhos para a escola, sendo, pois a identidade deste 

ambiente.  

Assim pode afirmar que o Projeto Político-Pedagógico “é um instrumento 
teórico-metodológico para intervenção e mudança da realidade. É um 
elemento de organização e integração da atividade prática da instituição 
nesse processo de transformação”. (VASCONCELLOS, apud OLIVEIRA, 
2004, p.07).  
 

 Embora bastante desatualizado perante as transformações ocorridas nos últimos anos o 

PPP da escola, campo de estágio, de modo geral traça alguns objetivos e metas, que indicam a 

transformação da realidade vivida pela instituição, seguido de metodologias para que estas 

possam ser cumpridas. Sobre a diversidade este documento ressalta o seguinte: 

      
Numa atitude de reflexão coletiva, buscando contemplar a Lei 10.639, de 09 
de janeiro de 2003, no que diz respeito à implementação da temática 
Histórica e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a escola Major Bonifácio 
Silveira, assume o compromisso de cultivar em seu ambiente escolar, um 
espaço que valorize a cultura afro-brasileira e africana, quebrando 
velhos paradigmas, definindo novas diretrizes de trabalho, desenvolvendo 
ações criativas e inovadoras no processo ensino-aprendizagem, na 
organização da rotina do trabalho, oferecendo oportunidades para que todos 
possam ter oportunidades de aprendizagem, desenvolvendo todas suas 
potencialidades, sendo sujeitos capazes de participar da vida 
socioeconômica, política e cultural do país. (PPP da Escola Pública 
Pesquisada, 2005, p.3, grifos nossos).  
 

 O PPP da escola ainda faz uma análise das religiões presentes no bairro e constata que 

a mais reservada é a afro-brasileira, isto é o candomblé, religião a qual a aluna faz parte. O 

fragmento retirado do documento mostra o entendimento da escola quanto à diversidade e a 

forma como trabalhará as questões concernentes a esta temática. 

 A escola acolheu a aluna com as suas vestimentas durante os quinze dias, fazendo 

assim com que o projeto da escola se concretizasse no cotidiano, tendo toda uma preocupação 

com a integridade da criança que a todo tempo se mostrou confiante acerca de sua religião. A 

direção indicou que a professora responsável pela criança e o ensino religioso discutisse 

acerca das questões religiosas se preocupando em não expor a aluna que participa da religião 

do candomblé. No entanto, cabia a equipe gestora e ao coordenador também estimular os 

demais professores a essa discussão, que está presente no contexto ao qual a escola está 
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inserida, e assim como essa aluna há uma grande probabilidade de existirem outras famílias 

de alunos que participem de religiões afro-brasileiras.  

 Tendo em vista que o PPP é um guia das práticas exercidas na escola e com isso da 

gestão escolar, seria importante que nele houvesse uma maior discussão acerca da 

diversidade, não só religiosa, mas social, econômica, física, étnico-racial, de gênero e política, 

buscando assim um maior número de informações que orientasse o trabalho docente. Para que 

essa diversidade aparecesse de forma mais completa o documento deveria ser construído a luz 

da gestão democrática, com a participação de pais, alunos, funcionários de apoio, professores 

e gestores, isto é todos os segmentos que cotidianamente fazem parte da escola.  

 Desenvolvendo nosso trabalho de estágio na instituição, buscando atualizar o PPP 

acerca desta temática, procuramos ouvir a todos os envolvidos na dinâmica escolar. Para tanto 

a direção convocou pais, alunos, professores, funcionários de apoio e a comunidade para uma 

primeira palestra em que se discutiu acerca do PPP, contemplando assim, o seu conceito, 

características e a importância. Após isso fizemos um trabalho de mobilização e 

sensibilização na escola, anexando em seu interior e exterior cartazes informativos acerca da 

próxima reunião e de alguns pontos sobre o PPP, distribuição de folders explicativos e 

convidativos, emissão de mensagens eletrônicas e chamadas nas salas de aulas, além de 

disponibilizar o PPP atual da escola e textos acerca da diversidade escolar, no intuito de 

realizar uma palestra expositiva dialogada sobre o assunto.  

 É função da gestão escolar, assim como da coordenação propiciar espaços formadores 

que se objetive discutir questões relevantes para a instituição escolar assim como colocá-la 

em discussão. A partir do estágio supervisionado conseguimos fazer isso no âmbito da 

instituição pesquisada, com o objetivo de ajudá-los a entender melhor esta temática que desde 

sempre faz parte da realidade escolar, no entanto há pouco tempo foi lhe dado destaque. 

Assim, tendo em vista que o PPP da instituição não foi construído de forma coletiva 

propomos, após o estudo e discussão da temática, a colocação de uma caixa de sugestão para 

que todos opinassem pontos acerca da diversidade que deveriam englobar o PPP da sua 

escola, fazendo com que o mesmo reflita os anseios de todos os segmentos.  

 

Considerações Finais  

 

Esperamos ao finalizar este artigo que concepções e práticas pedagógicas sejam 

redimensionadas, e que os profissionais em educação possam perceber que a sala de aula e a 

instituição escolar por mais simples que aparentem ser, são multiculturais, pois nela abrigam-
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se diferentes sujeitos que trazem consigo a sua identidade muitas vezes tão diferente da qual a 

escola está inserida. Pretendemos fazer com que a partir desta pesquisa, o professorado e a 

gestão escolar venham desenvolver um olhar mais relativizador das identidades presentes no 

âmbito escolar no qual a todo tempo tentam se reafirmar procurando assim não exercer 

práticas homogeneizantes. 

Para tanto é preciso colocar o Projeto Político Pedagógico (PPP) em favor destas 

questões, procurando em torno deste documento discutir sobre essas questões que impera as 

nossas escolas. A condução do processo de construção ou atualização de projeto pedagógico é 

responsabilidade da gestão escolar, assim esta se torna o principal canalizador de questões 

referente à diversidade escolar em que o PPP atua como o principal instrumento disseminador 

das práticas. Acreditamos que para uma maior valorização da diferença é preciso que a gestão 

escolar seja do tipo democrática, que por sua vez se baseie na alteridade, em que as tomadas 

de decisões no que concerne a escola sejam efetivadas de forma participativa, isto é com a 

opinião de todos. Para tanto é preciso que a gestão escolar considere a educação uma cultura e 

a escola um lugar de culturas plurais. 
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