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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a ação da gestão escolar no desempenho das suas funções, tentando
identificar até que ponto as atribuições impostas pelos órgãos superiores, interferem no desempenho dessas
funções?
Para melhor compreender o processo, buscamos um referencial teórico diversificado com ênfase em PARO
(2012), LÜCK (2007), CAZELA (2007), entre outros que contribuem para enfatizar as funções cabíveis a
gestão escolar, em todas as suas dimensões, pedagógica, ética, administrativa e relacional, de modo a
ampliar a visão política, com uma perspectiva de atingir bons resultados no processo de ensino e
aprendizagem. Na prática, vamos observar que existe uma interferência no desempenho da função da
coordenação pedagógica através do acúmulo de exigências burocráticas exigidas pelos órgãos superiores,
impedindo assim, que o acompanhamento pedagógico seja efetivado.
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Este artículo tine como objetivo analisar de suspensão funcione, tratando de identificar e que medida los
atribuciones impuestos por los órganos de superior, interfierem con el desempeño de esas funciones?
Para entender mejor el preceso, buscamos um referencial teórico diversificado, con énfasis en la PARA
(2012), LÜCK (2007), GAZELA (2007), entre otros que contribuyen a acentuar las funciones de gestión de la
escuela apropriados, en todas sus dimensiones, pedagógica, ética, administrativa y relacional, ampliando asi
la visión política, con miras a lograr buenos resultados en el proceso de enseñanza y aprendizagem. En la
práctica, se observa que hay una interferencia con el desempeño de la educación a través de la acumulación
de los requisitos por los órganos de superiores, lo que impide el procedimiento pedagógico se lleva a cabo.

Palabra - llave:Gestión escolar. Educación de calidad. Proceso de enseñanza aprendizaje.
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•

A história da educação brasileira tem demonstrado que o debate a respeito da gestão da escola foi
influenciado pelas diversas correntes das teorias administrativas. Embora haja a troca de conhecimentos
entre administração/organização da escola e teoria administrativa, a administração empresarial e a da
educação diferem de suas finalidades porque almejam fins diferentes, ora visando à lucratividade individual,
ora o benefício social mais amplo.

Sem mencionar o caráter dominador do trabalho na produção capitalista, Anísio Teixeira (1964), consegue,
por força de sua extraordinária familiaridade com o processo pedagógico, argumentar contundentemente a
respeito da especificidade da administração escolar quanto às necessárias mudanças na estrutura escolar: “as
transformações operadas no âmbito da sociedade colocaram a escola no foco das necessidades sociais e
individuais, isso, posto, as funções inerentes ao trabalho educativo, só pode ser realizadas pelo educador ou
professor, inclusive, a administração escolar”.

Nesse contexto, trazemos os novos paradigmas que são propostos para o desempenho da gestão escolar que
traz em seu bojo, não apenas a mudança de nomenclatura, mas, principalmente uma mudança conceitual
sobre o tema, compreendendo a gestão como interligada aos sujeitos, onde todos participam do processo
decisório dentro da escola.

Assim, nossa proposta principal, é mostrar como a gestão da escola atual, trabalha na perspectiva de atingir
bons resultados no processo de ensino e aprendizagem, garantindo uma educação de qualidade para os
educandos, de modo a contribuir significativamente para o desenvolvimento social.

Diante dessa nova conjuntura, o objetivo dessa pesquisa,ainda em andamento, reside em analisar as funções
da equipe gestora da escola e a inter-relação entre cada setor, ou seja, como a relação intrínseca entre
Direção e Coordenação Pedagógica se desenvolve na prática, de modo a garantir que suas funções possam
efetivamenteserbem sucedidas. Eaté que ponto as interferências dos órgãos superiores, interferem no
desempenho dessas funções?
Sobre isso, vamos no decorrer desse artigo evidenciar pontos fortes e críticos identificados ao longo da
pesquisa de campo e bibliográfica.

1. A Formação da Equipe Gestora no Contexto Escolar

Apesar de ser contemporâneo dos demais autores que defendiam a administração escolar, no modelo
clássico, Teixeira (1964) difere-se dos mesmos quando afirma que a natureza da administração escolar é de
“subordinação e não de comando da obra da educação, que, efetivamente, se realiza entre o professor e o
aluno”, rompendo com a defesa dos princípios da administração geral adequados à educação, embora
reconheça que sempre tem alguma coisa que pode ser aprendida pelo administrador escolar de toda a
complexa ciência do administrador de empresa de bens materiais de consumo, o espírito de uma e de outra
administração são de certo modo até opostos. Em educação o alvo supremo é o educando a que tudo mais
está subordinado. Na empresa, o alvo supremo é o produto material a que tudo o mais está subordinado.

Na empresa, a humanização do trabalho é a correção do processo de trabalho, na
educação o processo é absolutamente humano, é a correção certo esforço relativo
pela aceitação de condições organizatórias e coletivas aceitáveis. São assim, as duas
administrações polarmente opostas (TEIXEIRA, 1964, p.34).

É a partir destas críticas ao conceito e prática de administração escolar, baseada no enfoque tecnocrático, que
surgem na literatura deste campo, o conceito de Gestão Escolar. É este caráter de essência política e de
preocupação com o pedagógico que dão base ao conceito de gestão escolar, como forma de diferenciar-se da
visão técnica que historicamente permeou o conceito de administração escolar.
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A luta pela democratização do país na década de 1980 retoma a questão da democratização das práticas
desenvolvidas em seu interior. Como resultado disso, tem-se a aprovação do princípio de “Gestão
Democrática do Ensino Público”, na Constituição Federal de 1988, a saber: Art. 206. “O ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI - gestão democrática do ensino público, na forma da
lei”.

As elaborações de Paro (2012) frente à temática vêm ao encontro do cenário de crítica ao modelo baseado na
administração geral, que se configura na década de 1980. A partir de uma base marxista de análise, o autor
parte da natureza do trabalho enquanto elemento central à vida humana e do caráter que este adquire a
partir do modo de produção capitalista.

Mesmo com o termo inscrito na CF, referendado depois pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional –
LDBEN/1.996, ainda vamos encontrar nos escritos atuais sobre gestão escolar, o termo administração sendo
usado, mesmo que na maioria das vezes, agregando as dimensões política e pedagógica.

Outros autores, como Heloisa Lück (2007), embora reconhecendo a necessidade de mudança, acredita ser
esta importante, desde que não seja só de nome e sim, de concepção, evidenciando uma larga distinção entre
os termos “administração” e “gestão” como forma de ressignificar esta prática.

Diante da complexificação da sociedade, e consequentemente, de suas instituições
sociais, não se torna mais possível defender uma orientação pautada no antigo
enfoque da administração científica, pelo qual se considera que, tanto a organização
como as pessoas que nela atuam, são componentes de uma máquina controlada de
fora para dentro (LÜCK, 2007, p. 50).

Com a nova mudança de paradigma na gestão da escolar, surge uma nova configuração no seu quadro,
evidenciando as figuras de três profissionais distintos, que são estes: o diretor,responsável legal, judicial e
pedagógico pela instituição e o líder que garante o funcionamento da escola; o coordenador pedagógico,
profissional que responde pela formação dos professorese o processo de ensino e aprendizagem, “alémdo
supervisor de ensino, representante da Secretaria de Educação ou Coordenadoria Regional de Educação,que
dá apoio técnico, administrativo e pedagógico às escolas”(LOPES, 2010). Porém, essas funções tendem a se
articular entre si, constituindo assim, uma equipe conectada, com um fim proposto, ou seja, garantir o
sucesso dos fins da educação nacional, que segundo a LDBEN- Lei nº. 9.394/96,art.2º,“a educação nacional
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”, respaldada pela Constituição Federal, leva o poder público a garantir os
recursos necessários para a manutenção da escola,e, aos gestores da escola, cabe articular seuplanejamento
e avaliação para o cumprimento das disciplinascom suas respectivas carga-horárias e metas a serem
alcançadas, o que implica em um trabalho coletivo, em especial por esse trio gestor, caso contrário, nunca
existirá de fato uma rede de ensino.

A partir desta ótica não de substituição, mas de superação, a administração passa a ser um dos elementos da
gestão: a gestão administrativa, que corresponde à administração de recursos, do tempo, etc. (LÜCK, 2007).
A gestão, desta forma, envolve um sentido e prática mais abrangente, envolvendo os elementos culturais,
políticos e pedagógicos do processo educativo, sendo sua lógica “orientada pelos princípios democráticos”
(LÜCK, 2007, p. 36).

Segundo, Libâneo, Oliveira & Toschi (2009), encontra-se quatro estilos de concepções de organização da
gestão escolar brasileira. Sendo o primeiro estilo o técnico-científico, em que a direção concentra-se em
apenas uma pessoa, ou seja, centralizada e com grau de hierarquia de cargos e funções. Porém, hoje esta
concepção não é mais tão utilizada nas redes de ensino.

Outra concepção de gestão é a forma autogestionária, baseando-se na responsabilidade coletiva, ocorre uma
participação direta e igualitária de todos, valorizando principalmente a capacidade do grupo, com suas
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próprias normas e procedimentos, conforme Libâneo, Oliveira & Toschi (2009). Contudo, este tipo de estilo
também não é tão valorizado nas redes de ensino, como exige um grau de comprometimento muito grande
de todas as partes da equipe que compõe a escola, ou seja, envolveria todos os funcionários, docentes e
equipe diretiva da instituição de ensino. Pois, sabe-se que hoje, os profissionais de educação raramente
trabalham em apenas uma instituição, mais sim, no mínimo em duas, para conseguir ter um salário descente,
o que faz com que estes funcionários não sejam tão comprometidos com um especifico estabelecimento de
ensino.

A terceira forma de organização escolar, segundo Libâneo, Oliveira & Toschi (2009), é a concepção
interpretativa, com enfoque nos significados subjetivos, no qual as finalidades e interações das pessoas são
os subsídios fundamentais da gestão. Nesse tipo de conceito também não é tão utilizado nas organizações de
ensino, já que não existe um padrão de organização entre as normas e estratégias a serem tomadas, ou seja,
apresenta uma abordagem radical, com um envolvimento das interações sociais.

Contudo, “o quarto estilo de organização escolar, chamado de concepção democrático-participativa, é a mais
aceita e mais teorizada, porém a menos praticada corretamente”. (LIBÂNEO, OLIVEIRA & TOSCHI, 2009,
p.325). Este conceito está baseado em uma relação participativa dos membros da equipe institucional, em
que há um compromisso de toda equipe na realização do trabalho, ou seja, a uma equipe diretiva, mas existe
um envolvimento de todo o grupo escolar, em que a intervenção direta da comunidade escolar nos
procedimentos de tomada de decisão. Esse conceito fica explícito com a presença do conselho escolar, em
que envolve a gestão escolar, funcionários, professores, alunos e pais. SegundoAntunes & Cunha (2007) a
evidência desta percepção incide, consequentemente, sobre as relações humanas e a participação nas
deliberações, com foco nos objetivos específicos da escola e da educação como todo.

A democracia deliberativa constitui-se como um modelo ou processo de deliberação
política caracterizada por um conjunto de pressupostos teórico-normativos que
incorporam a participação da sociedade civil na regulação da vida coletiva. Trata-se
de um conceito que está fundamentalmente ancorado na ideia de que a legitimidade
das decisões e ações políticas deriva da deliberação pública de coletividades de
cidadãos livres e iguais. Constitui-se, portanto, em uma alternativa crítica às teorias
"realistas" da democracia (LÜCHMANN, 2002).

Neste sentido, não é possível constituir uma forma de organização sem considerar os princípios e
procedimentos que a regem, “nem tão pouco arquitetar uma instituição sem pessoas e muito menos, obter
com êxito o processo educacional sem a participação e o comprometimento de todos os envolvidos nele”
(ANTUNES &CUNHA, 2007).

1. A Função da Equipe Gestora

Para Mendonça (2000), a gestão democrática está relacionada a uma determinada abordagem da
administração da educação resultante do enfoque adquirido nas últimas décadas, em “contraponto à ênfase
organizacional e tecnicista, bem como ao reducionismo normativista da busca da eficiência pela racionalização
de processos”. Nesse sentido, a gestão pode ser entendida em seu sentido amplo como um conjunto de
procedimentos que inclui todas as fases do processo de administração, “desde a concepção de diretrizes de
política educacional, passando pelo planejamento e definição de programas, projetos e metas educacionais,
até suas perspectivas de implementações e procedimentos avaliativos” (MENDONÇA, 2000).

A escola, hoje, tem um papel muito mais complexo do que antes, “pois tem que educar com as novas formas
de educação impostas pela prática social, como a questão da mídia e a questão das representações sociais e
do imaginário, que estão presentes quando se fala em educar o sujeito” Cazela (2007), sendo de fundamental
importância compreender os parâmetros cabíveis a equipe diretiva da instituição de ensino. Pois, a gestão
educacional, hoje, também passa por esse processo de atuação, em que age diretamente com professores,
alunos e comunidade escolar. “A coordenação pedagógica e educacional deve apresentar também, uma visão
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global, para que este alunado possa estar inserido na sociedade, em todas as suas dimensões, no mundo
moderno, de forma autônoma e participativa” (CAZELA, 2007).“A gestão educacional deve apresentar um
olhar pedagógico, considerando-se os aspectos éticos, políticos, culturais, científicos e tecnológicos
atuais”(GRINSPUN, 2006, p. 29).

Cabe à equipe diretiva escolar resolver e solucionar os problemas encontrados na escola, assim como
direcionar e orientar os alunos que estão passando por problemas de ordem social e/ou afetiva que vão desde
os conflitos doméstico-familiares até aqueles mais complexos como o uso de drogas ilícitas, a gravidez na
adolescência, os desvios de conduta, as questões que envolvem sexualidade, etc., entre outros aspectos que
distancia este alunado do âmbito escolar, de modo a afetar o processo de aprendizagem, o que por sua vez,
exige da coordenação pedagógica uma atenção maior para lidar de modo, discreto e confiável para o aluno,
com situações diversas, exigindo desde profissional uma habilidade imprescindível para lidar com os
problemas, o que nem sempre, encontra na sua formação acadêmica.

Diante da atual conjuntura, se faz necessário que a escola garanta o apoio a esses alunos,que oriente e
direcione este aluno, para que possam continuar seus estudos, ou seja, os coordenadores pedagógicos e
educacionais, junto à equipe diretiva da escola, devem conhecer todos os alunos, seus problemas e os atritos
e conflitos que trazem para dentro da escola. Entretanto, muitas vezes a equipe gestora da escola,
principalmente a coordenação pedagógica, está mais voltada para questões burocráticas ou com acúmulos de
funções e projetos designados pela secretaria de educação ou coordenadoria de educação, que exigem
preenchimento de papeis com regras e procedimentos redundantes, ocupando todo o tempo do setor
pedagógico que se vê sem condiçõesde desempenhar suas reais funções que caracteriza o seu verdadeiro
papel frente à escola e o processo de ensino e de aprendizagem que,por diversas vezes ficam para um
segundo plano.

Se pensarmos na função social da escola, ou instituição educacional, verificamos que esta deve estar
comprometida com o desenvolvimento do aluno e com as necessidades da sociedade local, visando, contribuir
de forma individual e coletiva. Individual, quando se trata do aluno problemático ou com necessidades
especiais. Coletiva, quando se trata de um bem comum para todos os alunos da escola. Além de conhecer as
necessidades da sociedade local, a sua cultura, e como essa sociedade influencia no processo de
aprendizagem do aluno.

A gestão educacional seja ela em rede pública ou privada tem como peça primordial
estabelecer uma boa comunicação entre o educador e o educando possibilitando
constituir um elo importante em se tratando da compreensão do problema
apresentado e as devidas providências para que este seja solucionado (GRINSPUN,
2006, p. 35).

Parte dos relatos de profissionais envolvidos com alunos afirma que a maioria dos alunos com dificuldades
apresentam certo comportamento caracterizado como diferente dos outros “aceitáveis” socialmente (CAZELA
2007). E são justamente esses alunos que necessitam de mais cuidado, uma atenção suficiente para se
sentirem iguais a todos os outros e perceberem que são capazes de desabrocharem e chegar ao ápice do
desenvolvimento seja ele, técnico, intelectual ou artístico.

Como diz Paulo Freire (1996) “, o qual também faz parte da equipe diretivada escola, juntos aos demais
profissionais da instituição de ensino, pode e deve criar oportunidade de debates e troca de experiências na
escola”. Assim esses profissionais devem vincular suas habilidades e conhecimentos específicos com a
fundamentação teórica para descobrir ferramentas que proporcionem o desenvolvimento de seu trabalho, a
fim de alcançar da melhor maneira possível o êxito produtivo do alunado, o que os fazem homens críticos e
conscientes das suas possibilidades e limites dentro da sociedade.

“A gestão escolar e demais profissional da educação tem como principal objetivo, a educação e a formação de
pessoas, em busca de resultados de natureza muito mais qualitativa do que quantitativa”(ANTUNES &
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CUNHA, 2007). Segundo a LDBEN- Lei nº. 9394/96,art. 24, “a verificação do rendimento escolar observará a
avaliação contínua e cumulativa do desempenho dos alunos, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre
os quantitativos”. Assim, nessa mesma perspectiva a instituição educativa deve ser um espaço democrático
de convivência dos diversos saberes, com a finalidade de desenvolver o educando de maneira plena(ANTUNES
&CUNHA, 2007).

“A equipe diretiva da escola, em seus três parâmetros, seja diretor, coordenador ou supervisor, necessita
apresentar como norte de suas ações as politicas públicas estabelecidas na amplitude do Estado” (ANTUNES &
CUNHA, 2007), para só depois de reconhecida essas politicas, traduzi-las para o cotidiano da instituição
escolar local,ou seja, existe uma base nacional comum para todas as instituições de ensino que deve ser
respeitada e tomada como base para o desenvolvimento do seu trabalho. Os cargos de gestão escolar devem
ser ocupados por profissionais conhecedores dos temas relacionados á área da pedagogia escolar. “Em que
somente a formação aliada à experiência docente, autoriza qualquer professor a assumir as funções de
gestores, e estes saibam ouvir as pessoas, comunicar-se com clareza e liderar democraticamente o
grupo”(PINTO, 2011, p17).

A gestão da escola se reveladiariamente como ato delicado, já que implica continuamente numa tomada de
posição dos pais, educadores, servidores, alunos e de toda a comunidade escolar(LOPES, 2010).Pois a função
social da escola é melhorar através de aliados os resultados do ensino, concretizando um comprometimento
com a comunidade, para que estas possam participar na tomada de decisões inerentes a instituição de
ensino, em busca de uma gestão democrática.

Diante disso, “observar-se que saber trabalhar em grupo é um conhecimentoindispensável à prática e a
conquista da identidade profissional do diretor e coordenador promovendo a união de todos os profissionais,
assumindo de forma conjunta a gestão do cotidiano escolar”(CHINÉN CHÚ, 2012). Em que estes profissionais
devem articular num todo o processo de ensino aprendizagem e a avaliação, aliados a comunidade local,
interligados com os pais e responsáveis do aluno, com um fim proposto, para um melhor rendimento do aluno
no âmbito escolar. “Porque educar exige convicção de que a transformação é possível, promovendo uma
escola preocupada com a formação continuada” (CHINÉN CHÚ, 2012), com os problemas encontrados na
escola e as relações organizacionais, mas principalmente, no domínio pedagógico e didático.

1. Gestão Escolar: Cumprimento de Papéis Burocráticos.

Muitas escolas valem-se de formas de gestão burocrática, considerando as atribuições impostas pela SEE. Ou
seja, a equipe diretiva passa a priorizar as demandas estabelecidas pela secretaria de educação deixando de
lado o processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido observa-se que em muitos casos a gestão escolar
fica a deriva de parâmetros distintos, no que se refere à SEE e ao seu verdadeiro papel como gestão, sem
saber para que lado seguir. Uma vez que, frequentemente a SEE, impõe diversos projetos e preenchimento
de papeis com regras e procedimentos redundantes, com datas limitantes que desvia o foco do trabalho que é
realmente cabível a equipe diretiva.

Isto não quer dizer que a escola não deva trabalhar com projetos e trabalhos
implícitos por esses, uma vez que, os projetos interdisciplinares são de fundamental
importância para o processo de ensino e aprendizagem, pois a multidisciplinariedade
apresenta o principio de que nenhuma fonte de conhecimento é em si mesma,
completa, necessitando de informações dissociadas, de tal modo que possa
reencontrar a identidade do saber na multiplicidade de conhecimento (CUNHA &
COSTA, 2011, p 27.).

Porém, a gestão escolar, junto aos demais profissionais da educação deve articular de forma precisa, como
agir frente a essa problematização que as escolas públicas do Brasil têm enfrentado, procurando meios que
minimizem essa distorção entre o que realmente é cabível emais precisa a equipe diretiva, para que estes
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profissionais possam desempenhar o seu trabalho com melhor rendimento na rede de ensino.

No entanto, é de encargo da equipe diretiva conduzir, de forma participativa e democrática, as decisões
procedimentos a serem tomados na instituição de ensino, o qual devem também velar pelo bom
relacionamento, funcionamento da rotina e pelo bem estar de todos, pois afinal são eles que respondem por
tudo que acontece na escola. Além da necessidade de possuir formação especifica devem apresentar
experiência em docência, olhar com os olhos de um educador, apresentando transparência e
responsabilidades em seus atos. Pois o trabalho do gestor escolar influencia diretamente a atuação de
docentes, funcionários, discentes e pais. Tendo esses à responsabilidade de serem humildes para reconhecer
um erro, apresentar coerência nas decisões, sensibilidade para ajudar, honestidade ao lidar com as pessoas,
capacidade para resolver problemas diversos e acima de tudo saber realizar trabalhos em equipe, afim da
efetivação dos objetivos educacionais propostos pelainstituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia proposta neste artigo foi compreender aatuação da gestão escolar e quais papéis que lhes são
atribuídos pela secretaria de educação. Observou-se neste contexto que as atribuições impostas pela SEE,
desviam o papelda gestão escolar, devido ao acúmulo de funções que lhes são atribuídas, sendo necessário,
analisar e discutir, junto ao conselho escolar, às medidas cabíveis a instituição de ensino. Assim como foi
abordado à equipe diretiva deve agir com clareza e de forma democrática junto aos demais servidores da
escola, educandos e comunidade.

Diante disso, entende-se que o trabalho do diretor não é meramente de administração, a direção apresenta
sim um papel de líder, mas democraticamente, com a contribuição de toda gestão e equipe escolar. Todos
com um mesmo objetivo, de uma educação de qualidade, fazendo cumprir os princípios e fins da educação
nacional, pois, segundo a LDBEN- Lei nº. 9394/96, a educação básica tem por finalidades desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

A escola é um espaço de aprendizagem, conforme a LDBEN- Lei nº. 9394/96, a educação escolar se
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições de ensino. Nela a educação é tomada
como um conjunto de conhecimentos produzidos historicamente pelo homem. A escola passou a se instituída
não apenas por um ambiente para aprender, mais sim uma instituição também social, em que sua forma de
organização se define a partir das pessoas que dela fazem parte.

Fazer com que a escola alcance bons resultados no processo de ensino e aprendizagem é o principal papel da
gestão escolar, bem como, de manter um ambiente de trabalho saudável e harmônico entre as partes
envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Acompanhar a implantação e o desenvolvimento da
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, coordenar as ações pedagógicas a serem desenvolvidas
no interior da escola, trabalhar para que a solidariedade e a ética profissional sejam princípios orientadores da
ação de todos os segmentos da escola, conscientizar os profissionais que atuam na escola de que é preciso no
mundo atual que sejamos flexíveis às mudanças. Em busca estabelecer formas participativas de pais,
comunidade escolar junto à equipe diretiva é, sem dúvida, um dos grandes desafios da gestão escolar na
atualidade. Pois, é necessário um interesse mutuo destes, para alcançar os princípios da educação nacional.

Neste contexto, é importante que a equipe diretiva seja composta por um grupo de pessoas criativas,
estudiosas, organizadas, abertas aos conhecimentos e às inovações, o qual a principal finalidade da gestão é
uma educação de qualidade para os seus educandos. Apresentando uma visão global, com um olhar
pedagógico considerando os aspectos éticos, culturais, científicos e tecnológicos atuais, entendendo que
ensinar exige a consciência do inacabado que deverá estar atento aos aspectos das relações interpessoais das
relações humanas inerentes ao cotidiano do universo escolar.
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