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RESUMO

Este artigo teve por objetivo pesquisar sobre a Gestão Democrática e Participativa no âmbito das
Teorias da Educação e processos pedagógicos e como influenciam na identidade do professor.
Iniciamos por breve histórico da gestão escolar no Brasil para entender como uma gestão pode
interferir no processo de formação do professor na perspectiva de identidade. O propósito foi de
entender através dos estudos feitos como uma gestão pode corresponder aos anseios de toda a
comunidade escolar ou em especial aos anseios dos professores, uma vez que há os tipos de gestão
que devem ser geridos para permitir a identidade do professor e desta forma atender as necessidades
dos alunos. Fez-se necessário relacionar o processo de gestão e administração escolar com as teorias
da aprendizagem para entender que o gestor deve estar atento em suas ações pois através das teorias
pode avaliar as ações que professor executa dentro da escola. Dessa forma, para que dentro do que se
é proposto ao longo dos estudos científicos valorizar a necessidade de caracterizar e entender as
concepções, visões e os valores de todo o trabalho desenvolvido na escola pelos indivíduos,
principalmente pelo gestor, que deve viabilizar a ação do professor ao desempenhar com
responsabilidade seu papel de gerir e organizar a escola. Foi feito estudos e pesquisas relacionadas à
gestão e identidade do professor, onde a segunda depende do desempenho da primeira para se
adquirir resultados, pois se trata de formação do professor e sua identidade profissional.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/gestao_democratica_e_participativa_no_ambito_das_teorias_da_educa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Introdução

Essa proposta de artigo, situada no âmbito da Gestão Democrática e Participativa da Educação, tem
como temática a participação e o envolvimento das Escolas do Campo e suas práticas, bem como as
exercidas pela equipe gestora, os processos pedagógicos, onde envolve as teorias educacionais
inseridas nos tipos de gestão de administração da comunidade escolar do campo. Para tanto,
elegeu-se o município de Rio Verde ao estudo mais aprofundado da Escola Municipal Rural de
Ensino Fundamental Monte Alegre em tal processo.

Outrossim, a escolha pela Educação do Campo não ocorreu de modo aleatório, pois essa
interferência se deu pelo fato de a pesquisadora trabalhar na Educação Rural há15 anos como
professora e de ter estado como gestora escolar em uma escola do campo por 8 anos sendo eleita e
reeleita pela comunidade, servidores e professores da escola[1].

Além disso, com o exercício também de atividades na Secretaria Municipal de Educação e
vivenciado algumas práticas de gestão que aguçou o interesse de pesquisar as atitudes e o modo de
administrar dentro de uma gestão[2] que atende como Democrática e Participativa.

Porém, sabe-se que a Constituição Federal/88 estabeleceu princípios para a educação brasileira,
dentre eles: obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e gestão democrática, sendo esses
regulamentados através de leis complementares. Enquanto lei complementar da educação, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) estabelece e regulamenta as diretrizes
gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino. A Constituição Federal, em seu artigo
214, dispõe resguardar os princípios constitucionais e, inclusive, de gestão democrática.

Em adição, com a elaboração do PNE (Programa Nacional da Educação), conforme exposto nos
textos legais, tem como objetivo elucidar problemas referentes às diferenças socioeconômicas,
políticas e regionais, bem como às que se referem à qualidade do ensino e à gestão. O PNE trata dos
diferentes níveis e modalidades da educação escolar, bem como da gestão, do financiamento e dos
profissionais da educação. Esse plano, aprovado em 2001 pela Lei nº. 10.172/2001 (BRASIL, 2001),
traz diagnósticos, diretrizes e metas que devem ser discutidos, examinados e avaliados, tendo em
vista a democratização da educação em nosso país.

No entanto, existem dúvidas e pouco se fala da escola do campo, principalmente em formação de
gestores e na qualidade dessa liderança que deve direcionar toda uma comunidade escolar no âmbito
do processo educativo de forma a contextualizar o ensino e aprendizagem a fim de se ter bons
resultados, com a devida valorização da cultura do local e experiências de vida da comunidade,
sendo democrático e capaz de solucionar problemas. Há questões a saber neste aspecto de liderança,
pois será que o processo de escolha de gestores que atuem como líderes é feito de forma que atenda
as reais necessidades das escolares para que se tenha resultados positivos no cumprimento das
metas? O que se sabe, de acordo com Luck (2009) é que:

[...] a escola é uma organização que sempre precisou mostrar resultados – o
aprendizado dos alunos. Porém nem sempre são positivos. Para evitar
desperdício de esforços e fazer com que os objetivos sejam atingidos ano
após ano, sabe-se que é necessária a presença de gestores que atuem como
líderes, capazes de implementar ações direcionadas para esse foco. A
concepção de que a liderança é primordial no trabalho escolar começou a
tomar corpo na segunda metade da década de 1990, com a universalização do
ensino público. A formação e a atuação de líderes, até então restritas aos
ambientes empresariais, foram adotadas pela Educação e passaram a ser
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palavra de ordem para enfrentar os desafios.

Diante disso, para a educadora paranaense Lück (2009), somente uma escola bem dirigida obtém
bons resultados e, com este pensamento, questionamos em como saber se tal educador possui
condições e competências para gerir uma escola? Nos deparamos com situações irreparáveis e casos
que podem causar danos graves à comunidade escolar, o que nos deixa a entender que a educação
corre riscos em sua qualidade de ensino por não ter uma liderança que possa direcionar ações e que
busque atingir metas e objetivos para se obter resultados positivos no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos.

Em virtude disso, até que ponto o poder público ajuda ou atrapalha no processo de Gestão
Democrática e Participativa da escola? Sabemos que há vários tipos de gestão, porém, práticas
autoritárias são denominadas democráticas.

Nesse sentido, Lima (1988, p.252) aponta:

[...] A expressão gestão democrática é por natureza plurissignificativa, seja ao
nível das representações sociais e dos discursos de todo o tipo (político,
administrativo, pedagógico, e até mesmo acadêmico), seja ao nível das
práticas. O nosso ponto de vista é o de que, na prática, tal ambiguidade e
oscilação semântica têm sido aproveitadas frequentemente por diferentes
forças e sectores (desde logo pela administração central e pelos professores e
suas organizações sindicais), servindo diferentes objetivos, interesses e
estratégias.

Desse modo a gestão democrática e participativa em uma Unidade Escolar do campo, deve ser
analisada de acordo com a realidade da comunidade pois vive em locais distantes e não possuem os
mesmos acompanhamentos pedagógicos que as escolas urbanas dispõem, devido ao difícil. Essas
dificuldades encontradas pelo Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (Inep) nas escolas do
campo, não podem ser generalizadas e, em grande parte do território brasileiro, as mesmas
encontram dificuldades na gestão escolar.

Assim o Inep (2007), define bem quando diz que:

[...]As escolas de educação básica, localizadas na zona rural, geralmente
socializam os desafios que surgem no cotidiano escolar. Todavia, essas
escolas enfrentam alguns problemas que talvez não percebam no seu
cotidiano, como, a falta de infraestrutura. Segundo o Inep, as principais
dificuldades das escolas do campo são: Insuficiência e precariedade das
instalações físicas da maioria das escolas; dificuldades de acesso dos
professores e alunos às escolas, em razão da falta de um sistema adequado de
transporte escolar; [...] falta de conhecimento especializado sobre políticas de
educação básica para o meio rural [...] falta de atualização das propostas
pedagógicas das escolas rurais [...]

Devido a este fato, seria um mérito dos gestores e da comunidade escolar analisar e propor
alternativas que viabilizem soluções para esses problemas. Como aguçar o interesse de uma
comunidade que vive em locais distante da escola a participarem e fazerem parte da vida escolar do
aluno? Qual a função da gestão democrática nessas articulações entre escola e comunidade? Por que
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se fala tão pouco em escolas rurais? Até que ponto a comunidade pode influenciar na gestão da
escola? Como o líder da escola rural deve gerir a comunidade da escola do campo?

Vale ressaltar Martins (2009) quando diz “mais do que um movimento social, a educação do campo
é um movimento da sociedade pela educação pública.

Além de reforçar o caráter democrático da conquista, reafirma uma concepção de educação, que
pode ser sintetizada por Caldart (2004, p.156) quando menciona: “A educação do campo não cabe
em uma escola, mas a luta pela escola tem sido um de seus traços principais”. Nas práticas de uma
boa gestão o entendimento vai ao encontro de Caldart (2004) quando diz que “ a comunidade e seus
grupos dominantes sempre demonstraram interesse e um respeito muito grande pela escola onde
participavam de todos os eventos e chamamentos que se fizessem necessários, porém, sempre em
busca da valorização da cultura regional com a devida importância para a contribuição de todos para
melhoria da qualidade a importância que cada um podia contribuir para melhorar a qualidade do
processo de ensino e aprendizagem.”

[...] ocorrem experiências e vivências pelos grupos dominantes, englobando
paisagens, relações pessoais, memória familiar e de grupos de convívio em
etapas etárias, condição sexual, profissão, escolaridade, tradições e práticas
associativas, dentre outras possibilidades (NOVOA, 1992, p. 291).

Por isto, este artigo almeja contribuir na qualidade de ensino e como a educação no campo deve ser
vista de uma cultura que possui seus valores e que a escola deve ser bem administrada e liderada com
democracia e participação de toda comunidade escolar. A descoberta das pesquisas nas escolas do
campo da rede municipal de Rio Verde e seus resultados pode proporcionar melhorias para outras
escolas.

Entender como funciona uma gestão escolar e suas influências positivas e/ou negativas, suas formas
de nomeações e indicações, a participação, democracia, autocontrole e autonomia, ou seja, se a
própria Gestão Educacional está mais presente no papel do que na realidade das instituições
escolares, é de extrema importância para as ações a fim de se chegar ao objetivo proposto, um
educação de qualidade e com respeito aos seus valores regionais.

Dessa forma é importante compreendermos o desenvolvimento da gestão escolar no decorrer dos
tempos, pois nela pode se observar o desempenho do professorado nas escolas.

1 - Tipos de Gestão Escolar e seus princípios para educação atual

A palavra Gestão, vem do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere, e seu significado é levar sobre si,
carregar, chamar para si, executar, exercer e gerar, onde, se entende que é uma nova maneira de
administrar uma realidade, pelo qual foi citado no caderno temático de Ferreira (1999, pág.10) e diz
também que: “gestão é a geração de um novo modo de administrar uma realidade sendo, então, por si
mesma, democrática, pois traduz a ideia de comunicação pelo envolvimento coletivo, por meio da
discussão e do diálogo”.

Assim sendo, o estudo da escola como organização de trabalho não é novo, há toda uma pesquisa
sobre administração escolar que remonta aos pioneiros da educação nova, nos anos de 1930. Esses
estudos se deram no âmbito da Administração Escolar e, frequentemente, estiveram marcados por
uma concepção burocrática, funcionalista, aproximando a organização escolar da organização
empresarial. Tais estudos eram identificados com o campo de conhecimentos denominado
Administração e Organização Escolar ou, simplesmente, Administração Escolar. Nos anos de 1980,
com as discussões sobre reforma curricular dos cursos de Pedagogia e de Licenciaturas, a disciplina
passou em muitos lugares a ser denominada de Organização do Trabalho Pedagógico ou Organização
do Trabalho Escolar, adotando um enfoque crítico, frequentemente restringido a uma análise crítica
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da escola dentro da organização do trabalho no Capitalismo. Houve pouca preocupação, com
algumas exceções, com os aspectos propriamente organizacionais e técnico-administrativos da
escola.

De modo geral, os conceitos de gestão e de administração escolar são, quase sempre, tomados como
sinônimos. Libâneo (2001) observa, por exemplo, que os termos gestão e direção ora são tomados
como sinônimos, ora o primeiro praticamente se confundindo com administração e o segundo como
um aspecto do processo administrativo. Ferreira (1998; 2000) distingue os conceitos de
administração, gestão e gerência e, o primeiro, segundo a autora, de maior abrangência, envolvendo
aspectos teóricos e científicos do processo de organização; o segundo, relacionado com a
coordenação ou direção de uma prática, que envolve planejamento e avaliação e que concretiza uma
linha de ação ou um plano; o terceiro, mais limitado a aspectos técnicos e de execução da ação.
Libâneo (2001), por sua vez, acrescenta ao conceito de gestão a dimensão de atividade pela qual são
mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, envolvendo aspectos
gerenciais e técnico-administrativos, sinônimo de administração. Já a direção, segundo o mesmo
autor é princípio e atributo da gestão, põe em ação o processo de tomada de decisões na organização,
e coordena os trabalhos, de modo que sejam executados da melhor maneira possível.

Conforme Libâneo (2011):

A organização da escola, e, consequentemente, as formas de conceber a
gestão e a administração escolar podem ser agrupadas em dois grandes
enfoques: o enfoque científico-racional e o enfoque crítico .No enfoque
científico-racional, a organização escolar é tomada como uma realidade
objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente; portanto, pode ser
planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar maiores índices de
eficácia e eficiência. Ênfase à estrutura organizacional (cargos e funções,
hierarquia, normas e regulamentos, centralização das decisões, baixo grau de
participação das pessoas, planos feitos de cima para baixo). Expressa-se em
modelos de administração científica, qualidade total, etc. No enfoque crítico,
de cunho sócio-político, a organização escolar é entendida como um sistema
que agrega pessoas, havendo ênfase na intencionalidade, nas interações
sociais entre elas e no contexto sócio-político.

Bem assim, estas análises feitas acerca das diversas visões conceituais sobre gestão, nos leva a
refletir o quanto gestão e organização escolar podem estar firmemente interligadas com mais duas
denominações destacadas na visão de Libâneo (2001), como, direção e administração. Por certo, se
faz necessário ressaltar aqui três concepções de organização e gestão escolar. De acordo com
Libâneo (2011), gestão escolar e o estudo da escola como organização de trabalho não é novo, há
toda uma pesquisa sobre administração escolar que remonta aos pioneiros da Educação Nova, nos
anos 1930. Porém, para Libâneo (2011):

A organização da escola, e, consequentemente, as formas de conceber a
gestão e a administração escolar podem ser agrupadas em dois grandes
enfoques: o enfoque científico-racional e o enfoque crítico. No enfoque
científico-racional, a organização escolar é tomada como uma realidade
objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente, portanto, pode ser
planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar maiores índices de
eficácia e eficiência. Ênfase à estrutura organizacional cargos e funções,
hierarquia, normas e regulamentos, centralização das decisões, baixo grau de
participação das pessoas, planos feitos de cima para baixo. Expressa-se em
modelos de administração científica, qualidade total, etc. No enfoque crítico,
de cunho sócio-político, a organização escolar é entendida como um sistema
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que agrega pessoas, havendo ênfase na intencionalidade, nas interações
sociais entre elas e no contexto sócio-político.

De acordo com o citado por Libâneo (2011), há três concepções de gestão escolar, a
técnico-científica, que se expressa, por exemplo, no modelo de gestão da qualidade total, com ênfase
no poder centralizado, na divisão técnica do trabalho escolar, visando à racionalização do trabalho e
a eficiência dos serviços escolares dando maior importância às tarefas do que às pessoas. A segunda
autogestionária que se baseia na responsabilidade coletiva e recusa qualquer tipo de norma e sistema
de controle, prioriza as inter-relações mais do que as tarefas, a ausência de direção centralizada e a
acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. Por último, a
concepção democrática-participativa que envolve uma relação orgânica entre direção e todos os
outros segmentos da escola primando por objetivos e decisões construídas coletivamente que
posteriormente serão assumidas por cada membro em sua especificidade de forma organizada e
flexível.
Evidentemente que, na década de 1980, no processo de luta pela democracia no Brasil os educadores
reivindicavam eleição de dirigentes escolares, instituições de conselhos escolares, elaboração de
regimento escolar e de projeto pedagógico de forma coletiva e exclusividade do financiamento da
escola pelo poder público.

Assim, Libâneo (2011) vem num enfoque sócio-político, onde ressalta a organização escolar com um
entendimento de um sistema que agrega pessoas, “A organização escolar não é uma coisa totalmente
objetiva, funcional, neutra, mas sim uma construção social levada a efeito por professores, alunos,
pais e comunidade. Tal visão crítica se expressa em diferentes formas de gestão democrática”.
Porém, infelizmente há muitos rastros do regime autoritário nos vários tipos de gestão escolar, vistos
estes pelas atitudes que cada pessoa apresenta em sua postura profissional.

Contudo, de acordo com Luck (2018):

A gestão escolar aborda questões concretas da rotina educacional e busca
garantir que as instituições de ensino tenham as condições necessárias para
cumprir seu papel principal: ensinar com qualidade e formar cidadãos com as
competências e habilidades indispensáveis para sua vida pessoal e
profissional.

Por isso, para desempenhar bem o papel de gestor, existem 6 pilares da gestão escolar. Conforme
Luck (2018), o primeiro tópico:

Gestão Pedagógica - o planejamento dos propósitos, conteúdos e métodos
relacionados diretamente à educação. É por meio da gestão pedagógica que
se define quais são os parâmetros de ensino-aprendizagem que sua escola irá
adotar. Para tanto, é preciso analisar também as etapas que se precedem e
sucedem o momento do aprendizado em si. Enquanto os propósitos
direcionam o norte da educação, as metodologias irão adentrar o campo da
viabilização, através de materiais e treinamento de professores que permitirão
atingir esses objetivos.

Em concordância com Luck (2018), é na Gestão Pedagógica que define de forma mais direta todas as
ações educativas que levam à aquisição de resultados do processo ensino e aprendizagem,
ressaltando que, o professor deve estar sempre em formação e preparo para atender as necessidades
constantes dos alunos.
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Conforme Luck (2018), o segundo tópico:

Gestão Administrativa- Estabelecer o cuidado e manutenção da estrutura da escola que garantam seu
funcionamento. O que inclui recursos físicos, materiais e financeiros. Dentro deste processo se
encontram desde o cuidado e a manutenção patrimonial até as rotinas da secretaria. Basicamente, se
trata de manter o ambiente organizado por meio de diretrizes que não atrapalhem, mas muito pelo
contrário, permitam a fluidez e otimização da Gestão Pedagógica.

Neste caso, Luck (2018) deixa claro quando diz que a gestão financeira dá um suporte técnico à
gestão pedagógica, e que uma escola que possui um ambiente organizado favorece ao bom
desempenho do papel do coordenador em suas ações.

Conforme Luck (2018), o terceiro tópico:

Gestão Financeira - Enquanto a gestão administrativa aponta para as
necessidades estruturais da escola, a gestão financeira viabiliza esses recursos
através das finanças que precisam estar equilibradas e saudáveis. Em resumo,
elas precisam andar de mãos dadas .Para isto, deve ter o controle de contas a
pagar e a receber, visualização clara de gastos fixos e variáveis, medidas para
problemas como o da inadimplência tanto quanto um trabalho voltado à
captação de novas matrículas. Além de visão, na prática também será preciso
investir em softwares e ter profissionais aliados de contabilidade e
administração que permitam uma gestão segura dos recursos financeiros da
escola.

Assim sendo, podemos observar que nesta gestão, faz-se necessário ter um controle financeiro a fim
de poder possibilitar a mensuração dos gastos previstos em suas diversas áreas. A título de exemplo:
verbas como PDDE, PNAE, entre outros.

Conforme Luck (2018), o quarto tópico:

Gestão de Pessoas - Para que a escola funcione harmoniosamente diante de
todos os pilares, como uma orquestra em sinfonia, é preciso considerar toda a
comunidade escolar, ou seja, todas as pessoas direta ou indiretamente
envolvidas. Portanto, a gestão de recursos humanos inclui especialmente
alunos, professores, coordenadores, funcionários, fornecedores e pais. Em
geral, todos aqueles que podem afetar de alguma forma os objetivos
estabelecidos. Um outro ponto é que, apesar de que os gestores precisam
desenvolver a visão do processo completo, será preciso dividir os papeis de
atuação mais próximos de cada função, entre gestores, coordenadores e
professores. Diante das pessoas, é preciso se lembrar do papel de liderança
que engaja e estimula a todos dentro dos mesmos ideais, mas estipulando os
papeis e funções de cada um. Os líderes são capazes de manter o respeito e o
entrosamento que favorece o trabalho em equipe, sempre incentivando e
orientando para extrair o melhor das pessoas.

No que se diz respeito a esse tipo de gestão, Luck ressalta o fato de o gestor saber liderar, pois essa
ação deve ser bem estipulada e direcionada pois é o que poderá estimular ou não todas as pessoas
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envolvidas em desempenhar seu papel na escola em busca do mesmo objetivo.

Conforme Luck (2018), o quinto tópico:

Gestão da Comunicação - A comunicação está ligada diretamente à gestão de
recursos humanos. Afinal diz respeito à troca entre transmissão e recepção da
mensagem por pessoas. Por mais intangível que pareça, é por meio de uma
boa comunicação que muitos problemas são evitados ou minimizados. Se
achar melhor, pode organizá-la entre interna e externa. Entre algumas
métricas que garantem a qualidade dessa gestão no ambiente escolar estão:
garantir que professores estejam alinhados e engajados com as propostas da
escola, assim como os alunos focados no aprendizado e pais conscientes de
sua importância nos estudos dos filhos.

De acordo com Luck, não há nada melhor que resolver os problemas de comunicação através de
reuniões com bons diálogos e entendimentos no sentido de deixar bem claro que cada um deve
desempenhar seu papel respeitando o espaço e as funções das outras pessoas independentemente de
quem quer que seja.

Conforme Luck (2018), o sexto tópico:

Gestão de Tempo e Eficiência dos Processos - O tempo é um dos grandes
recursos que precisam ser considerados para estabelecer prioridades e
garantir o foco no cumprimento de tarefas. De acordo com pesquisas, os
gestores escolares passam a maior parte de seu tempo imersos em tarefas
operacionais, enquanto “apagam incêndios” cotidianos. Já o planejamento a
médio e longo prazo acabam sendo deixados para segundo plano, mesmo
sabendo que este deveria ser o foco principal para os gestores. Dessa forma,
estabelecer listas de prioridades, funções bem delimitadas entre os
colaboradores e ainda desenhar processos assim como maneiras de
automatizá-los no dia a dia, fazem parte de uma gestão de tempo eficiente.
Será um exercício constante em favor do aumento da produtividade,
garantindo assim maior previsibilidade de desafios e potenciais.

No entanto, é de suma importância que os gestores escolares organizem seu tempo de trabalho, onde
possa definir as tarefas com um bom planejamento diário, para assim poder atender cautelosamente
todos os aspectos que lhes são confiáveis e, desta forma, conseguir gerir e organizar a escola. Bom
lembrar que, o gestor esteja sempre em análise sobre o desenvolvimento cotidiano das ações
planejadas de acordo com as concepções, os pilares e os princípios de gestão que fazem do trabalho
administrativo mais organizado e consequentemente com resultados favoráveis ao processo ensino e
aprendizagem na unidade escolar.

Teorias da Aprendizagem na ação do Professor

Para que gestores analisem e relacionem as ações e metas da escola com processo de ensino e
aprendizagem docente e discentes, faz-se necessário relacionar essa ideia de relações às Teorias da
aprendizagem.

Dessa forma, para que dentro do que se é proposto ao longo dos estudos científicos valorizar a
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necessidade de caracterizar e entender as concepções, visões e os valores de todo o trabalho
desenvolvido na escola pelos indivíduos, principalmente pelo gestor, que deve viabilizar a ação do
professor ao desempenhar com responsabilidade seu papel de gerir e organizar a escola.

Porém, será que quando se fala em aprendizagem entendemos realmente o que significa? O que é
aprendizagem? Desde a Grécia Antiga vem sendo criadas teorias de aprendizagem. Contudo, hoje,
nos meios acadêmicos, o suíço Jean Piaget e o russo Lev Vygotsky tem sido os teóricos mais
debatidos e estudados neste sentido. Porém, existem diversos pensadores importantes que deram e
tem dado sua contribuição ao entendimento do fenômeno da aprendizagem em todo o século XX e
XXI.

Assim, Piaget e Vigotsky (2015) apontam a existência de diversos tipos de aprendizagem. Podemos
citar por exemplo, a aprendizagem receptiva, quando a pessoa aprende alguma coisa e passa a
reproduzi-la, sem de fato descobrir novos conhecimentos; temos a aprendizagem por descobrimento,
quando novas ideias ou situações são vivenciadas e existe a percepção de algo novo; a aprendizagem
repetitiva, quando informações são memorizadas sem contudo necessitarem serem compreendidas;
aprendizagem significativa, quando novos conhecimentos são assimilados pela pessoa e são
relacionados com conhecimentos prévios e de forma crítica permitem a criação de novas ideias que
geram ainda novos conhecimentos.

Entretanto, o psicólogo e educador Piaget (2015) diz que desenvolvimento e aprendizagem são dois
conceitos diferentes, mas que costumam ser confundidos. Para ele o ser humano naturalmente
desenvolverá capacidades cognitivas, da mesma forma que apresentará um desenvolvimento físico,
que lhe trarão um aumento cada vez maior da sua capacidade de compreender, e é esse aumento
natural que possibilitará a aprendizagem através de interações com o meio e com as pessoas.

Assim sendo, Libâneo (2013) diz que:

Há que se considerar o rumo que vêm tomando as pesquisas em educação e
as posições dos educadores progressistas sobre as políticas educacionais e
políticas para a escola e a sala de aula. Cumpre registrar, antes de tudo, que o
campo progressista de educadores indubitavelmente está alinhado em torno
da luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população,
dentro de uma escola organizada socialmente e pedagogicamente para
acolher a diversidade em suas mais diversas expressões: econômicas, sociais,
culturais, étnico-raciais, de gênero e sexuais, religiosas.

Visto que, enquanto Piaget (site Brasil Escola, ano 2016) considera que cada vez mais o indivíduo
aprenderá através do aumento de suas capacidades de se relacionar com o meio e com as outras
pessoas. Libâneo (2009) confirma ao dizer que a escola deve ser organizada socialmente e
pedagogicamente para acolher a diversidade em suas mais diversas expressões, isso se dá com a
interação às outras pessoas, sendo que o professor deve possibilitar e mediar esse processo de ensino
social e cultural.

Podemos ver também que, outro clássico teórico da aprendizagem, Lev Vygotsky ( site Brasil
Escola, ano 2016) tinha em seus trabalhos a influência do marxismo e, portanto, deu grande
importância às questões socioculturais e as interações dos indivíduos com o meio social no
desenvolvimento de sua teoria de aprendizagem, onde a linguagem tem uma importância
fundamental, sendo comparada a um instrumento pelo qual os conhecimentos tornam-se possíveis.

Assim sendo, o professor é o principal mediador desse processo de ensino e aprendizagem que deve
ser conduzido com responsabilidade e dedicação, uma vez que, o gestor deve possibilitar ao
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professor todos os meios necessários para se ter qualidade tanto no ensino quanto na aprendizagem,
para assim se ter o processo de ensino-aprendizagem, como cita Freire, (1996), “Quem ensina,
aprende ao ensinar. Quem aprende, ensina ao aprender.”

Identidade Profissional dos Educadores: Afinal, o que é ser professor hoje?

O processo de ensino e aprendizagem depende exclusivamente da didática do professor que necessita
de suporte e apoio para desempenhar seu papel, como educador e principalmente como mediador.

Conforme Freire (1979):

A ação docente é a base de uma boa formação escolar e contribui para a
construção de uma sociedade pensante. Entretanto, para que isso seja
possível, o docente precisa assumir seu verdadeiro compromisso e encarar o
caminho do aprender a ensinar. Evidentemente, ensinar é uma
responsabilidade que precisa ser trabalhada e desenvolvida. Um educador
precisa sempre, a cada dia, renovar sua forma pedagógica para, da melhor
maneira, atender a seus alunos, pois é por meio do comprometimento e da
“paixão” pela profissão e pela educação que o educador pode,
verdadeiramente, assumir o seu papel e se interessar em realmente aprender a
ensinar.

Por isso, faz-se necessário que o professor ao se ingressar para a prática de sala de aula no ato de
ensinar, ele deve saber e estar preparado para aprender também adquirindo assim sua Identidade. No
entanto, compreendemos que precisamos entender o conceito de profissão e profissionalização e para
recorremos a Veiga (2005, p. 25) que diz que “ Didática e Prática de Ensino na relação com a
Formação de Professores EDUECE- Livro 2 03981 apresenta o conceito de profissão, esse tem sua
origem no latim “professio” significando: declaração, profissão, exercício, emprego. O termo evoluiu
socialmente e está marcado por mudanças sociais e econômicas ocorridas ao longo da história”. A
profissão é um ato específico e complexo e diz respeito a um grupo especializado, competente.
Assim sendo a autora afirma que: “Um grupo de profissionais se constitui por pessoas que se unem
por uma identidade e por éticas comuns”. Veiga (2005, p. 25). Em relação ao termo
profissionalização Veiga (2008) diz que ela refere-se a um processo de aquisição das capacidades
específicas da profissão, uma vez que, não se resume à formação profissional, embora também esteja
incluída, a profissionalização comporta características de cunho subjetivo, como aptidões, atitudes,
valores, formas de trabalho, que se vão constituindo no exercício da profissão.

Entretanto, (Nóvoa) (1995,P.25) diz que:

Os professores buscam um aprimoramento profissional e das atitudes
necessárias à prática de formação de formadores, uma vez que “estar em
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre
os percursos e os projetos próprios com vistas à construção de uma
identidade que é também uma identidade profissional”

Estar na docência atualmente, é um desafio muito grande, pois as mudanças existentes nas políticas
educacionais atualmente têm afetado bruscamente na identidade do professorado causando um
impacto na educação e na vida de todos que estão ligados de forma direta ou indiretamente com as
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escolas. Por isso, Freire (1997) afirma que:

Ser professor, hoje, é viver intensamente o seu tempo com consciência e
sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem
educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a
informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam
pessoas.

É essa identidade que Freire (1997) demonstra em suas palavras que faz com que a crença em ser e
estar professor é que faz a diferença diante de tantos desafios que parecem intermináveis, pois a cada
dia as políticas públicas educacionais impõem um trabalho inovador que, ao invés de valorizar e
qualificar o ensino e a aprendizagem, faz com que a falta de interesse tanto dos professores quanto
dos alunos aumente a cada dia que se passa pela perda constante da autonomia do educador. No que
se refere Libâneo (2018):

Chama a atenção a referência à perda da autonomia no que diz respeito às
questões especificamente pedagógicas e, ao mesmo tempo, à culpabilização
do professor pelos problemas de natureza complexa que envolvem todo o
contexto educacional escolar, que estão na raiz do fracasso do aluno e da
escola. Como sempre acontece no dia a dia da escola, quando as coisas
caminham bem, o mérito é de todos, menos do professor, e quando vai mal aí
a culpa é do professor. Porém, vale lembrar que a autonomia é muito
importante para o desempenho do professor em sala de aula. No que diz. A
restrição à participação dos professores na definição das finalidades
educativas e objetivos do ensino, da seleção de material didático, do
cronograma, dos planos e projetos de trabalho, como lógica de controle
externo das entrevistas. Tal restrição leva o professor a sentir-se
impossibilitado de proceder de forma diferente da imposta pela SEDUCE,
mesmo quando por eles são identificados problemas como má qualidade do
livro didático, contradições entre o caderno educacional e a realidade da sala
de aula. Da mesma forma, os professores atribuem a essas restrições a não
liberdade para tomada de decisões que impliquem ações para além das
determinadas externamente a eles, o que vem interferindo em suas
possiblidades de intervenção (intervenção) pedagógica para melhorar a
aprendizagem dos alunos.

No entanto, as questões referentes ao campo de estudo da Pedagogia, da estrutura do conhecimento
pedagógico, da identidade profissional do pedagogo, do sistema de formação de pedagogos e
professores, frequentam o debate em todo o país há quase vinte anos nas várias organizações
científicas e profissionais de educadores (LIBNEO, 2007, p. 25).

Assim sendo, o professor pode e deve mostrar seu valor primeiramente a si mesmo, dentro da sala de
aula, com desempenho, responsabilidade e respeito ao executar o trabalho que, atualmente não está
sendo valorizado, mas o que vale não é mostrar serviço a ninguém e, sim apresentar bons resultados
aos seus próprios alunos que, como agente principal do processo de ensino, saberão valorizar o
trabalho e a identidade do bom professor.

Conclusão

Entender como funciona uma gestão escolar e suas influências positivas e/ou negativas, suas formas
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de nomeações e indicações, a participação, democracia, autocontrole e autonomia, ou seja, se a
própria Gestão Educacional está mais presente no papel do que na realidade das instituições
escolares, é de extrema importância para as ações a fim de se chegar ao objetivo proposto a uma
educação de qualidade e com respeito aos seus valores regionais.

Para isso se faz necessário que o trabalho do professor seja valorizado, respeitado e, esse papel de
valorização deve ter a iniciativa primeiramente das políticas públicas da educação, pois é nela que se
manifesta todas as ações que viabilizam o desenvolvimento das metas nas escolas que partem do
trabalho do professorado. De nada adianta tornar-se público em marketings milionários algo que não
existe e ainda colocando o professor como um agente incapaz de ensinar e definir suas ações em sala
de aula, onde as consequências poderão ser a perda da identidade profissional e má qualidade do
ensino, dentre várias outras.

[1] Escola do campo situada no município de Rio Verde -GO, denominada de EMREF Monte
Alegre, cuja experiência tem despertado o interesse em pesquisar e analisar os resultados daquela
época à 8 anos atrás relacionando com o tempo atual e outro tipo de gestão e sistema totalmente
diferenciado.

[2] A Gestão do Sistema Educacional de Rio Verde, está sendo gerido dentro de uma prática
centralizadora, autoritária, vale ressaltar que esta pesquisa objetiva também analisar os pontos
positivos e negativos comparando com uma gestão democrática como rege a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nº9394/96.
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