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O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a função social da escola em diálogo com o relato de
experiência vivenciada no estágio supervisionado em Gestão Educacional durante a graduação em
Pedagogia na Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares (MG). A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, e teve como principais referenciais teóricos
Libâneo (2004), Hora (2006), Luck (2009), Freire (2016) e Lima (2017). Os dados empíricos, as
observações e registros em diário de estágio, são apresentados em articulação com o referencial
adotado. Estes estudos permitem afirmar que uma das competências do pedagogo na gestão escolar
consiste na construção e articulação de projetos que aproximem a escola da comunidade. Neste
sentido, buscando fortalecer a função social da escola, foi elaborado e realizado um projeto de
intervenção multidisciplinar, fruto do estágio em gestão.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Democrática. Práticas Educativas. Função Social da Escola.
Multidisciplinaridade

ABSTRACT

This article presents a reflection about the social function of the school in dialogue with an experience
report lived on the Internship Educational Management during the graduation in Pedagogy of the
University of Vale do Rio Doce, in Governador Valadares (MG).The methodology used was the
qualitative bibliographical research, and had as main theoretical references Libâneo (2004), Hora
(2006), Luck (2009), Freire (2016) and Lima (2017). The empirical data, observations and book
internship registers are presented in articulation with the adopted framework.These studies affirm that
one of the competences of the pedagogue in school management consists in the construction and
articulation of projects that bring the school closer to the community. In this sense, in order to
strengthen the social function of the school, a multidisciplinary intervention project was elaborated and
executed, as a result of the internship in management.

KEY WORDS: Pedagogue. Democratic Management. Social Function of the School. Intervention
project.

RESUMEN

Este artículo presenta una reflexión sobre la función social de la escuela en diálogo con un relato de
experiência vivida durante durante las prácticas obligatorias del curso de pedagogía de la Universidad
del Valle del Río Dulce, en Gobernador Valadares (MG). La metodología utilizada fue la investigación
de carácter bibliográfica y tuvo como principales referentes teóricos a Libâneo (2004), Hora (2006),
Luck (2009), Freire (2016), Ly Lima (2017). Los datos empíricos, las observaciones y registros en el
diário de prácticas, son presentados en articulación con el referencial adoptado. Estos estudios
permiten afirmar que una de las competencias del pedagogo en la gestión escolar consiste en la
construcción y articulación de proyectos que aproximen a la escuela de la comunidad. En este
sentido, buscando fortalecer la función social de la escuela, fue elaborado un proyecto de intervención
multidisciplinar, fruto de la práctica en gestión.

PALABRAS CLAVE: Gestión Democrática. Práticas Educativas. Función Social de la Escuela.
Multidisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

A gestão escolar resulta para muitos dos estudantes de Pedagogia, um dos serviços pedagógicos
mais desafiantes desta profissão. No entanto, para aqueles que se identificam com ela, torna-se uma
oportunidade para contribuir na qualidade do acompanhamento pedagógico, com a promoção e
estimulação dos projetos educativos, com a democratização das relações e dos saberes, assim como
da formação de pessoas conscientes da sua responsabilidade social.

Os estágios realizados durante a graduação, previstos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial de professores, tornam-se momentos fecundos para o estudante sentir o “chão da
escola”, estar em contato com profissionais, observar, conversar, partilhar conhecimentos e
acompanhar por um período o trabalho de gestão desenvolvido pela equipe gestora da escola.

Os estudantes de pedagogia encontram no estágio curricular supervisionado a possibilidade da
prática pedagógica dentro do campo da gestão escolar. Assim sendo, considera-se importante
lembrar que, amparados pela legislação, os estudantes de pedagogia são formados e capacitados
para participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e avaliando
projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares[1] .

Por essa formação recebida, os futuros pedagogos, uma vez que estão inseridos no campo de
estágio, têm grandes chances de aperfeiçoar os conhecimentos sobre a arte de gerir uma escola,
planejar projetos, tomar decisões e avaliar processos numa perspectiva democrática e sempre
colaborativa.

Partindo da premissa de que a gestão escolar é uma possibilidade do campo de atuação do
profissional formado em Pedagogia, o presente artigo pretende socializar a experiência realizada
durante o estágio supervisionado em Gestão Escolar, ocorrido no segundo semestre de 2017, no
Colégio Franciscano Imaculada Conceição (CFIC), na cidade de Governador Valadares em Minas
Gerais.

Ao longo deste artigo discorre-se sobre o papel do pedagogo na gestão escolar, sobre a importância
da gestão democrática e da função social da escola, assim como da experiência de aproximar a
escola da comunidade por meio de um projeto de intervenção nomeado “Escola em saída”[2] originado
da experiência de estágio. Para uma melhor organização, o texto foi estruturado em quatro seções, na
primeira seção será descrita a relação entre o papel do pedagogo na gestão escolar, a gestão
democrática e a função social da escola nos argumentos de Hora (2006), Freire (2016), Gandin
(1991), Libâneo (2004), Luck (2009) e Lima (2017); na segunda seção descreveremos o processo de
construção do projeto de intervenção multidisciplinar planejado em campo de estágio; na terceira
serão relatadas as ações realizadas e finalmente, na quarta seção serão feitas as considerações
finais.

1 - O PEDAGOGO, A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

O trabalho do pedagogo na gestão escolar contempla, além das atividades administrativas, a criação
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de projetos que aproximam a escola da comunidade e enriquecem, não só a formação humana dos
alunos e dos professores potencializando suas habilidades sociais, mas também beneficiam a
comunidade por meio de ações que objetivam a transformação social através da educação.

Para que esta aproximação entre escola e comunidade aconteça é necessário sensibilidade e
abertura do gestor, de forma que possa atuar na dimensão da coletividade, primando por uma gestão
democrática. Um dos teóricos que fundamenta e discute sobre a importância da gestão democrática é
Libâneo (2004). O autor analisa e define dois enfoques pedagógicos da organização escolar. No
primeiro enfoque, Libâneo (2004) nos ajuda a entender que nesse modelo a organização escolar é
tomada como uma realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente em função da
eficácia. E no segundo enfoque essa gestão é vista como:

[...] um sistema que agrega pessoas, importando bastante a intencionalidade e
as interações sociais que acontecem entre elas, o contexto sócio-político etc.
A organização escolar não seria uma coisa totalmente objetiva e funcional, um
elemento neutro a ser observado, mas uma construção social levada a efeito
pelos professores, alunos, pais e integrantes da comunidade próxima. Além
disso, não seria caracterizado pelo seu papel no mercado mas pelo interesse
público. (LIBNEO, 2004, p.1).

Resulta interessante entender que para este teórico o modelo democrático-participativo de gestão é
uma construção cultural. O autor fortalece essa ideia dizendo que:

Atualmente, o modelo democrático-participativo tem sido influenciado por uma
corrente teórica que compreende a organização escolar como cultura. Esta
corrente afirma que a escola não é uma estrutura totalmente objetiva,
mensurável, independente das pessoas, ao contrário, ela depende muito das
experiências subjetivas das pessoas e de suas interações sociais, ou seja, dos
significadosque as pessoas dão às coisas enquanto significados socialmente
produzidos e mantidos. Em outras palavras, dizer que a organização é uma
cultura significa que ela é construída pelos seus próprios

membros (LIBNEO, 2004, p.3).

Levar este conceito para o campo de estágio é fundamental porque ajuda a compreender que a
transformação social acontece tendo a escola como mediadora, mas se esta não se consolida nas
suas bases como uma instituição democrática que enxerga a comunidade educativa como sujeitos de
direitos passíveis de mudar comportamentos, ideais, sentimentos e construtores de cultura a
transformação social está longe de acontecer, pois, ela tem responsabilidade direta nesse processo.

Um outro aspecto que se considera fundamental, quando pensamos em uma escola de gestão
democrática, segundo Hora (2006), é a nossa compreensão do conceito de democracia e a sua
aplicabilidade no âmbito escolar. A autora não se contenta com simplesmente problematizar o
conceito, ela nos alerta para as práticas necessárias para uma que uma gestão possa se considerar
realmente democrática. As duas instâncias dessas práticas referem-se tanto à “criação de estruturas
e processos democráticos que envolvam a participação de todos nas questões administrativas e
políticas, no planejamento cooperativo na escola e na sala de aula” (HORA, 2006, p.80), quanto à
dimensão de construção de um currículo que

ofereça experiências democráticas aos estudantes, cujas características são
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expressas pela ênfase na ampliação das informações; respeito em relação
àqueles que pensam diferente, resguardando-lhes o direito de se fazerem
ouvir; construção social do conhecimento; formação de leitores críticos da
realidade; inclusão de um processo criativo de ampliação dos valores
democráticose de experiências de aprendizado organizado em torno da
problematização e do questionamento (HORA, 2006, p.80).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia estabelecem que os
egressos deste curso deverão promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição
educativa, a família e a comunidade (BRASIL, 2015). Dessa maneira, será papel do pedagogo colocar
em prática a função social da escola assumindo sua responsabilidade na transformação da
sociedade.

Favorecer ações voltadas para uma escola em saída significa sobre tudo compreender, como bem
explica Gandin (1991, p.1) que, a transformação social passa pelo conhecimento em locus da
realidade:

Já ficou indicado e precisa ser melhor afirmado: a contínua busca de
compreensão da realidade, tanto a realidade do grupo (da instituição em
apreço), como da realidade mais ampla, seja no setor de atividade do grupo,
seja no social em geral, é o outro aspecto essencial (ao lado da teoria) numa
metodologia de ação transformadora. (GANDIN, 1991, p.17)

Por isso, não deveria resultar estranho, mas frequente, a elaboração de projetos que visam
oportunizar experiências para que membros da comunidade educativa se aproximem de realidades
que necessitam serem integradas e enxergadas pela escola, de forma que, ficando conhecidas
recebam um apoio diferenciado e uma ajuda concreta.

Heloisa Luck em seu livro “Dimensões da gestão escolar e suas competências” vem trazer
contribuições sobre a necessidade do gestor auxiliar e direcionar ações na escola para obter
resultados para uma educação de qualidade de todos os envolvidos no ambiente escolar, o que deve
partir do conhecimento da realidade e de uma gestão democrática como “condição de aproximação
entre escola, pais e comunidade na promoção de uma educação de qualidade de estabelecimento de
ambiente escolar aberto e participativo, em que os alunos possam experimentar os princípios da
cidadania”( LUCK, 2009, p.70).

Contudo, a implantação de uma gestão democrática não basta estar prevista nas legislações, mas
requer uma mudança de mentalidade, como reforça Lima (2017):

[...] para implantar a gestão educacional democrática e participativa, enquanto
paradigma no processo de condução e prática social da Educação passa
necessariamente pela compreensão de que para além das ações é preciso
transformar a mentalidade humana, seus modos de atuação no processo da
gestão. Não basta ter somente garantido na legislação vigente os preceitos
jurídicos. Faz-se necessário capacitar em todos os níveis da gestão
educacional seus dirigentes e todos os sujeitos históricos do processo,
construindo e reconstruindo no cotidiano escolar práticas participativas,
experiências democráticas num permanente exercício de cidadania. (LIMA,
2017, p. 11-12)
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A experiência de uma “escola em saída”, que será relatada mais adiante, inspirou-se em práticas
educativas participativas, buscando por um lado o fortalecimento da autonomia e protagonismo dos
estudantes, que ainda estão em formação; a parceria com outras instituições e membros da
comunidade em prol de uma mesma causa, o contato com a realidades diferentes, as trocas de
experiências de vida e o exercício da cidadania.

Esse exercício encontra-se na dimensão do aprender a conviver, descrito no relatório da Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI elaborado por Jacques Delors para a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. Ao lado do aprender a
conhecer, aprender a fazer e aprender a ser, o relatório apresenta que aprender a conviver
representa, hoje em dia, um dos maiores desafios da educação e que não tem uma fórmula definida
que garanta o resultado positivo. Assim, Delors (1998) sinaliza que parece que a educação deve
utilizar duas vias complementares. “Num primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num
segundo nível, e ao longo de toda a vida, a participação em projetos comuns, que parece ser um
método eficaz para evitar ou resolver conflitos latentes” (DELORS, 1998, p. 97). Reforça ainda que

A educação formal deve, pois, reservar tempo e ocasiões suficientes em seus
programas para iniciar os jovens em projetos de cooperação, logo desde a
infância, no campo das atividades desportivas e culturais, evidentemente, mas
também estimulando a sua participação em atividades sociais: renovação de
bairros, ajuda aos mais desfavorecidos, ações humanitárias, serviços de
solidariedade entre gerações... As outras organizações educativas e
associações devem, neste campo, continuar o trabalho iniciado pela escola.
Por outro lado, na prática letiva diária, a participação de professores e alunos
em projetos comuns pode dar origem à aprendizagem de métodos de
resolução de conflitos e constituir uma referência para a vida futura dos
alunos, enriquecendo a relação professor/aluno. (DELORS, 1998, p. 97)

O projeto “Escola em Saída”, que relatado adiante parte desse reconhecimento e na tentativa de
promover atividades de cooperação e solidariedade entre estudantes, professores, profissionais e
comunidade, buscando ir ao encontro de uma comunidade, conhecê-la e desenvolver ações
pedagógicas e humanitárias.

Segundo Freire (2016), nenhuma realidade pode ser transformada se ela fica desconhecida e por
isso, se trabalhamos com jovens ou adultos, o educador deve estar atento com relação ao que o seu
trabalho possa significar como estímulo ou não à ruptura necessária com algo defeituosamente
assentado e à espera de superação. Só a partir dessa consciência seremos capazes de levar nossos
educandos de uma postura heterônoma de responsabilidade social para uma autonomia lúcida e
comprometida (FREIRE, 2016).

As palavras de Freire convidam aos educadores a assumirem um papel político no sentido de
conhecerem a realidade para buscarem meios de intervir sobre ela, transformando-a. Inspirado por
esse princípio é que foi gestado o projeto de intervenção, fruto do estágio de Gestão Escolar, que
descreveremos a seguir.

2 - TEORIA E PRÁTICA: PROJETO DE INTERVENÇÃO

Os graduandos do curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE realizam
estágios supervisionados para tornar a teoria uma prática refletida, conforme orientação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para formação de professores/pedagogos. A carga horária total, a ser
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realizada ao longo do curso é de 300 horas, para estudantes que ainda não ingressaram a partir da
vigência da Resolução N° 2/2015, que prevê 400 horas de estágio distribuídos ao longo dos oito
períodos do curso. A carga horária do estágio de Gestão Escolar foi de 60 horas realizadas no
Colégio Franciscano Imaculada Conceição (CFIC), em Governador Valadares – MG.

O CFIC é conhecido por formar pessoas com valores humanos e cristãos que verdadeiramente
libertem e promovam a melhoria das condições de vida das pessoas e de todas as criaturas. É uma
instituição comprometida com a formação de crianças e jovens competentes, solidários, dinâmicos,
idealistas, felizes e corajosos, na busca da transformação, visando a uma sociedade justa de paz e
bem.

O projeto de intervenção realizado durante o estágio surge em resposta à solicitação da gestora de
uma escola no município de Itambacuri (MG), em razão do conhecimento da gestora de outros
projetos de intervenções feitos anteriormente nessa comunidade. A diretora solicitou ao colégio
Franciscano Imaculada Conceição de Governador Valadares uma intervenção socioeducativa com os
seguintes temas de formação: educação sexual, planejamento familiar e cuidados com a higiene
bucal.

Na busca por fortalecer, especificamente, a função social da escola, pensou-se então na construção
de um projeto socioeducativo de caráter multidisciplinar, junto com os alunos do ensino médio e anos
finais e professores do CFIC, em parceria com profissionais da saúde e da assistência social, para
atender às necessidades de formação solicitadas pela Escola Municipal Zélia de Campos Neves de
Santa Isabel. Em consequência desse movimento para além dos muros da escola, o projeto recebeu
o título de “Escola em saída”.

O projeto de intervenção foi pensado para um período de dois anos e consta de três etapas, somente
a primeira delas será apresentada neste artigo, visto que as etapas posteriores foram previstas para
acontecer após o término do estágio em gestão escolar. A primeira etapa leva o nome de
“Conhecendo a realidade, estreitando laços”, a segunda chama-se “Levando saúde” e a terceira
“Pensando juntos para bem de todos”.

As atividades desenvolvidas na primeira etapa foram de cunho pedagógico por um lado, e diagnóstica
epidemiológica da saúde bucal dos alunos dessa comunidade, por outro. Foram realizadas oficinas e
palestras de formação sobre os cuidados com a saúde bucal, assim como, do autocuidado e do
cuidado com os outros. Para esta etapa do projeto, as contribuições da disciplina “Educação e
Saúde”, realizada no primeiro semestre de 2017 foi essencial, sendo possível visualizar na prática a
integração entre essas duas áreas do saber, a saúde como um processo e um conceito que vai muito
além da mera ausência de doenças.

Os prazos estipulados entre uma etapa e outra foram de seis meses, motivo pelo qual os resultados
dessas duas últimas etapas não poderão ser apresentados neste trabalho. No entanto, considera-se
importante relatar que, para a segunda etapa foi planejado levar atendimentos odontológicos de
caráter filantrópicos para as pessoas que foram diagnosticadas com necessidade de intervenção
cirúrgica durante a primeira etapa, mostrando a necessidade da intersetorialidade e de um esforço
coletivo para atender as demandas da comunidade.

Em relação a terceira etapa, as ações planejadas destinam-se a pensar e construir junto com os
professores e gestores da escola de Santa Isabel um projeto institucional que dê continuidade aos
temas de formação por eles solicitados.

Por estar desenvolvendo o estágio e atuar como coordenadora do setor pastoral, uma das autoras
ficou responsável por organizar a comunidade escolar para irem ao encontro da escola de Santa
Isabel. Foi assim que a resposta à solicitação se tornou projeto de intervenção do estágio
supervisionado em gestão escolar.
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O nome escolhido para o projeto de intervenção foi “Escola em saída” porque seu objetivo geral
consistiu em fortalecer a função social do Colégio Franciscano Imaculada Conceição, e seus objetivos
específicos buscaram construir coletiva e democraticamente um projeto socioeducativo e
multidisciplinar em uma realidade diferente da equipe; articular parcerias para levar mais saúde à
comunidade de Santa Isabel e promover a autonomia dos alunos do CFIC, suas habilidades e
responsabilidades sociais. O tempo previsto para a sua execução foi estipulado para dois dias.

O convite para participar do projeto foi lançado aos alunos do Ensino Médio e Anos Finais e para os
professores, estipulando o máximo de trinta vagas para os alunos e dez para os educadores e
parceiros interessados em participar.

Após uma semana do convite, vinte alunos solicitaram a inscrição, sendo a maioria estudantes das
turmas do 2º ano do Ensino Médio, três professores, uma coordenadora do setor de Serviço Social e
uma funcionária dos serviços gerais. Foi feito o convite a duas profissionais da área da saúde para
este projeto, uma dentista e uma pediatra, companheiras de outros projetos do CFIC.

Procurando promover a intersetorialidade entre os cursos de graduação da UNIVALE, estendeu-se o
convite ao coordenador do Curso de Odontologia, abrindo para eles duas vagas dentro da equipe. O
convite foi aceito e a parceria concretizada pela primeira vez com este projeto e reforçando a
possibilidade de atuação conjunta dos cursos, por meio das parcerias e projetos de estágios,
ampliando o olhar pedagógico e promovendo o trabalho coletivo.

O planejamento do projeto aconteceu em três etapas. A primeira foi de elaboração e formação. Assim,
durante um mês, a estagiária realizou encontros com os alunos e os professores para discutirem
sobre o projeto buscando uma visão sistêmica em sua realização, de forma que tivessem o olhar
ampliado para este trabalho, buscando conhecer, compreender e considerar a realidade, complexa,
da comunidade para a qual iriam. O foco do projeto deveria trançar os fios do cuidado com a saúde
bucal, com o corpo, a sexualidade, o cuidado com o meio ambiente, o autocuidado e o cuidado com
os outros, o respeito às diferenças e a importância das relações afetivas como construtoras de
vínculos de confiança e aprendizagem.

A partir desses encontros de preparação, os alunos escolheram a oficina do seu interesse e a faixa
etária com a qual iriam desenvolver o tema. Assim sendo, o grupo A planejou trabalhar com as
crianças de cinco a sete anos, o tema sobre a importância da higiene bucal com fantoches e
desenhos. O grupo B organizou seu planejamento para as crianças de oito a nove anos tendo como
objetivo refletir sobre a importância do cuidado do meio ambiente e levar a proposta da construção de
brinquedos de sucata.

O grupo C elaborou um encontro para os alunos de dez anos com a finalidade de discutir sobre a
importância do cuidado de si mesmo. Por último o grupo D, planejou uma oficina voltada para
conversar com os alunos de onze a doze anos sobre a importância do cuidado das relações afetivas.
O grupo E formado pela equipe multidisciplinar da área da odontologia, da pediatria e da assistência
social preparou uma palestra para os alunos de doze a dezoito anos, do turno vespertino, sobre as
infecções transmissíveis pela boca, as infecções sexuais transmissíveis (IST), a importância do
planejamento social e os direitos e deveres dos adolescentes.

A segunda etapa de planejamento do projeto de intervenção consistiu em articular a arrecadação dos
recursos. Para isso, em diálogo com os alunos e professores sugeriram-se e executaram-se dois
eventos: uma rifa para a compra de uma autoclave, aparelho utilizado para esterilização de
instrumentos odontológicos tendo como prêmios o sorteio de cinco cestas de chocolate, e um festival
de tortas doce e salgadas para arrecadar o dinheiro para a viagem e a alimentação. Além de trabalhar
para pagar as despesas, a equipe promoveu dentro do colégio campanhas de alimentos, roupas,
brinquedos e calçados e kits de pasta de dente e escovas para levar às famílias de Santa Isabel.
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A terceira etapa foi de organização das intervenções dos profissionais do projeto e, para isso, a
estagiária realizou reuniões com o coordenador do curso de Odontologia da UNIVALE, com os dois
alunos do curso que iriam acompanhar o projeto e com a dentista e pediatra que aceitaram o convite
para participar desta ação na comunidade. Assim, as reuniões serviram para alinhar as ações e os
procedimentos mais apropriados para o projeto de intervenção.

Planejamento feito chegou a hora da escola sair de seus muros, em Governador Valadares, para se
movimentar em direção à Itambacuri e colocar em ação as atividades propostas pela equipe, sob a
orientação da estagiária, como será relatado na próxima seção.

3 - PROJETO “ESCOLA EM SAÍDA” EM AÇÃO

A Escola Municipal Zélia de Campos Neves pertence ao distrito de Santa Isabel, mas o nome atual é
Frei Serafim, em homenagem ao fundador de Itambacuri, de acordo com informações colhidas em
conversa com os moradores. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
sua população, no ano de 2010 era de 2027 habitantes. Pode-se dizer que ele é um povoado
relativamente pequeno. As pessoas vivem principalmente da agropecuária. Na entrada do povoado
existe uma placa que indica que ele está situado a 32 km de Itambacuri.

Tendo essas referências, a equipe do Colégio Franciscano Imaculada Conceição inicia sua
experiência de escola em saída com entusiasmo e grande expectativa. Após três horas de viagem
foram recepcionados pela diretora da escola e por alguns membros da comunidade escolar. A
acolhida se deu de forma calorosa e as expressões de carinho e de felicidade foram mútuas. Com
gestos de cuidado, a comunidade local preparou um caldo para os visitantes e ajudou na organização
da hospedagem.

A equipe foi albergada em uma antiga pousada, localizada em frente a escola. As pessoas ficaram
preocupadas em não poder oferecer melhores condições em decorrência da escassez de água na
região, que vinha atingindo os moradores fazia mais de vinte dias. Por parte da equipe visitante houve
sempre grande disposição para adaptar-se às condições do lugar e uma atitude cuidadosa com o
consumo da água.

No dia seguinte, a equipe chegou na escola rodeada dos olhares expectantes e ansiosos das crianças
que os acompanhavam com olhares curiosos desde as janelas das casas. Em seguida, todos foram
convidados para pátio interno para cantar e assistir ao vivo o teatro intitulado: “O jacaré com dor de
dente”. Finalizada a apresentação, todos participaram da palestra preparada pela equipe odontológica
que teve como título: “A visita ao dentista dos grandes heróis”. Os alunos foram provocados a
relacionar a história do teatro com o tema da palestra. Foi uma partilha significativa e marcada pela
ludicidade da proposta para abordar o tema.

Após essa conversa, os alunos do CFIC assumiram as turmas e ministraram as oficinas sobre os
diversos aspectos do cuidado enquanto a dentista e os dois alunos de odontologia faziam o
levantamento epidemiológico bucal de todos os alunos.

Durante essa manhã, os dezesseis professores receberam uma assessoria pedagógica sobre o
cuidado de si para melhorar as relações dentro do ambiente escolar, que foi ministrada por uma
professora do CFIC que acompanhava a equipe.

Os professores envolveram-se naturalmente na dinâmica, refletindo sobre a importância do cuidado
de si para cuidar dos outros, e consequentemente melhorar as relações dentro do ambiente escolar.
Perguntas relacionadas à higiene bucal e física foram feitas à professora e dentista que os
acompanhou. Constataram que é fundamental que a mudança comece por eles mesmos para que os
alunos da escola possam tê-los como referência em todos os sentidos, inclusive no que se refere aos
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cuidados com a saúde e com as relações interpessoais.

No turno vespertino, a equipe de alunos e alguns professores participaram da visita às famílias da
comunidade local, priorizando a capacidade de escuta, buscando aproximação e oportunizando o
diálogo e a troca de experiências de vida entre visitantes e moradores. A outra parte da equipe visitou
os estudantes do 6º ao 9º ano para realizar uma palestra pensada em perspectiva de prevenção da
higiene bucal, da orientação médica sobre questões relativas à sexualidade, infecções sexualmente
transmissíveis e sobre planejamento familiar.

Os atendimentos pediátricos iniciaram-se durante a tarde de sexta feira e finalizaram no sábado, no
posto de saúde local e tiveram como foco principal a identificação de casos de verminose e dos
cuidados das mães gestantes. Mais uma vez a intersetorialidade foi buscada, no sentido de ampliar
os esforços para o atendimento integral à comunidade. Os profissionais da Estratégia de Saúde da
Família foram acionados para somarem forças ao trabalho proposto pela equipe do projeto de
intervenção, cientes que para “educar uma criança é necessário uma aldeia inteira”, como nos faz
recordar um provérbio africano.

No sábado, uma gincana cultural foi realizada para os estudantes da escola, encerrando assim, os
dois dias de projeto na comunidade. Além das atividades realizadas foram entregues kits de higiene
bucal para todos os alunos e adultos que participaram das atividades propostas. Além da aquisição do
material, os profissionais demonstraram o ensino correto da escovação com todos os alunos, a fim de
garantir que o melhor tratamento passa primeiramente pela prevenção.

Ao findar essa primeira etapa, a equipe retornou para Governador Valadares e agendou, para os dias
seguintes um momento de avaliação do projeto, visto que esta prática se coloca ao lado do
planejamento como um dos princípios da gestão escolar, pois por meio da avaliação pode-se refletir
sobre os pontos positivos, levantar os pontos negativos e reorientar os caminhos a serem percorridos.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contribuições que estudantes, professores e parceiros da escola podem dar em favor da formação
humana e cidadã são significativas. O movimento de saída da escola e da escola em saída não se
limita unicamente a favorecer somente um grupo, mas trata-se de um movimento dialético, ou seja, o
grupo que sai, também recebe; e quem recebe, também ensina. Portanto, todos ganham com essa
saída.

A conclusão final deste trabalho não pretende esgotar as reflexões sobre a função do pedagogo na
gestão escolar e da função social da escola, pelo contrário, elas são o ponto de partida para as
próximas etapas do projeto. Por isso, apresentar-se-ão três ideias iniciais deixadas pela experiência
de estágio realizada: a primeira sobre a visão democrática da gestão; a segunda sobre a função
social da escola e a terceira sobre o papel do pedagogo na área de gestão.

Em relação ao primeiro aspecto, evidencia-se que a gestão democrática demanda grandes esforços e
que levar a sério esse modelo exige coragem e um estado permanente de formação. O desafio de
gerir e articular o projeto de intervenção deixou claro que não basta ter a teoria se o gestor carece da
capacidade da escuta respeitosa e lúcida das pessoas com as quais trabalha. Afirma-se isso, porque,
hoje, nós estamos colhendo os frutos de uma formação crítica dos sujeitos.

A relação que une o pedagogo com a gestão democrática e a função social da escola chama-se
exercício político de gestão. Trata-se da capacidade de desenvolver a arte da organização e
administração escolar sem dissociar escola de realidade.

Neste século, as pessoas têm cada vez mais coragem para expressar suas ideias e apresentar seus
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argumentos. Por isso, é fundamental que o gestor esteja aberto e disponível para trocar e discutir as
ideias com a comunidade escolar, estudantes, professores, famílias e os parceiros da escola. O êxito
de um projeto passa pela participação de todos os envolvidos, só então, é possível conseguir a
adesão e compromisso de todos.

Outra consideração feita está relacionada à função social da escola. Não é a primeira vez que esta
instituição organiza ações sociais voltadas para a comunidade, mas, dessa vez foi diferente porque a
coordenadora do projeto, estagiária, teve um olhar mais sensível e consciente sobre a importância
que a escola e a educação têm no seu papel transformador das realidades nas quais está inserida.
Essa consciência foi determinante na hora de construir o projeto e de buscar ampliar as parcerias em
uma ótica multidisciplinar.

Mesmo que os frutos da intervenção tenham sido positivos, entende-se que ainda muito pouco é feito
nessa área e que é necessário crescer na criatividade e estudos para pensar essa relação entre a
escola e a comunidade de uma maneira mais eficiente. As iniciativas são muitas, mas precisam ser
valorizadas e comunicadas. Por outro lado, não existe, pelo menos em Valadares, um espaço onde
esses projetos possam ser compartilhados, discutidos e ampliados. A riqueza passa pela partilha e,
infelizmente, percebe-se que, nessa cidade, as críticas entre as escolas particulares e públicas é
maior do que o convite para trabalhar juntas nessa transformação da realidade.

É importante destacar o papel do estágio em Gestão Escolar durante a graduação em Pedagogia,
como espaço-tempo que propicia a vivência de uma das funções, desafiadoras, do pedagogo. Mais
que estar imerso no campo de estágio, a integração da teoria à prática provoca um movimento de
crescimento, de transformação, de experimentação e contato com outros profissionais, estudantes,
famílias, com outras realidades, qualificando a formação acadêmica para o futuro exercício
profissional.

Por último, como terceira consideração destaca-se o papel fundamental do pedagogo na gestão
escolar. Em comunhão com a perspectiva de educação pós crítica, compreende-se que a mudança
de paradigma da gestão, exige pessoas capazes de gerir a escola com um enfoque participativo,
objetivando a coletividade, delegando funções e descentralizando o poder. Nesse sentido, o
pedagogo contribui grandemente na mediação, na organização, na integração e articulação do
trabalho pedagógico e das relações que se consolidam dentro e fora da escola.

Conclui-se que para que exista, de fato, uma escola em saída precisa-se da clareza da importância da
função social da escola como mediadora não só de conhecimentos, mas viabilizadora de
transformações sociais. E para isso, é necessário gestar e gerir projetos além dos muros da escola e
que promovam parcerias capazes de pensar e buscar caminhos que aproximem a escola da
comunidade.
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campo, no município de Itambacuri, conforme será relatado na seção 3.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/escola_em_saida_praticas_educativas_para_alem_dos_muros_da_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.13-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


