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O que é a escola?
• Grego: SCHOLÉ, que foi evoluindo até o Latim SCHOLA. Os termos 

de ambas as línguas tem o mesmo significado, “discussão ou 
conferência”, mas também significavam “folga, ócio”. Este último 
significado, no caso, seria um tempo ocioso onde era possível ter 
uma conversa interessante e educativa.

(Fabrício Brandão)

A que distância está a escola atual daquela grega, a scholé?



• ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR:

Moldes da administração

de empresas;

 Termo associado à forma

antidemocrática de trabalho;

Individualismo;

Hierarquia;

Centralização das decisões.



“A Constituição de 1939 dispõe, pela primeira vez, que a

educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela

família e pelos Poderes Públicos. E é na década dos anos

30 que a trajetória da administração da educação toma

um novo caminho, ou seja, “começamos a escrever

um novo capítulo no campo da administração da

educação.” (SANDER, 2007, p. 425)



• GESTÃO ESCOLAR:

 HORIZONTALIDADE DAS  RELAÇÕES;

 COLETIVIDADE DAS AÇÕES ;

 PARTICIPAÇÃO DE TODOS 
IGUALMENTE;

 Com a Constituição de 1988, o 
movimento pela redemocratização do 
País, sobretudo na educação, busca 
desenvolver uma administração 
escolar, voltada à transformação 
social, através da participação da 

sociedade, contrapondo-se ao caráter 
conservador daquela administração 
pautada na racionalidade e tecnicista.



ARTIGOS 205 E 206 DA 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

.....................................................................................................

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade;



E AGORA? O QUE FAZER COM A 
GESTÃO DEMOCRÁTICA?

Em nossa sociedade, a escola pública, em todos os níveis e modalidades da
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio),
tem como função social FORMAR O CIDADÃO, isto é, construir
conhecimentos, ATITUDES E VALORES que tornem o estudante solidário,
crítico, ético e PARTICIPATIVO.

“A educação está presente na história de todas as sociedades, porém ela
toma características diferenciadas de acordo com o tempo e os lugares.”

Penin & Vieira (2002)



Décadas: 30, 40 e 50                      Década de 60                               





Início da indisciplina
“a morte ou a relativização dos
valores morais” (1960),

Uma compreensão equivocada do
slogan é proibido proibir,
(TROPICÁLIA) associado aos
estudos freudianos sobre o papel
da repressão social na produção
das neuroses, muitos pais optaram
por não impor certos limites, por
acharem que isso poderia levar à
produção de neuroses.



Pesquisa
• Uma pesquisa da USP feita por Isabel Leme, em 2006, com 55

diretores, mostrou que a gestão de conflitos é apontada por 85%

deles como fundamental para garantir a paz na escola. A prática,

porém, é outra. Procura-se evitar os conflitos, vistos como algo

antinatural, que deixa os educadores assustados e inseguros.

Câmeras, inspetores e marcação cerrada são exemplos disso. "Mas, se

as desavenças fazem parte da vida dos adultos, por que com crianças

e jovens seria diferente?" (Telma Vinha).



Documentos essenciais a escola

• REGIMENTO ESCOLAR: O conjunto de normas que define a organização e o 
funcionamento da unidade educacional e regulamenta as relações entre os 
diversos participantes do processo educativo, contribuindo para a execução do 
seu projeto ...

• PROPOSTA PEDAGÓGICA:  Documento que contem os princípios e os 

objetivos que vão nortear a ação educativa. Apresenta também os 

espaços e os meios que possibilitam a materialização desta ação.

 Ambos devem ser construídos pelos os atores que compõem a 
comunidade escolar.



Regimento Interno

Artigo 97 – É vedado ao aluno:

• I IX – Portar e usar aparelhos de celular nas salas de aula e demais dependências;

• X – Estar nas dependências da Escola sem nenhum fim educativo específico e sem a 
devida autorização da Direção e/ ou Coordenação.

• XI – Não é permitido mascar chicletes, bala, pirulitos e “chupe-chupe” dentro das salas 
de aulas, biblioteca, laboratórios, secretaria e/ou outro alimento;

• XII – Promover coletas e subscrições dentro ou fora da Escola somente com autorização da 
Direção e/ou Coordenação.

• XIII – Manter relacionamento amistoso e/ou afetivo com professores e funcionários do 
colégio;

• XIV – Denegrir a imagem e o nome do Colégio



AH!!! TE PEGUEI...



“A escola é um espaço de aprendizagem, convivência e alegria. No entanto,

também de conflitos. E é salutar que o seja, pois ela é um laboratório para a

vida adulta e esta exige resiliência às frustrações, tristezas e divergências.

Sendo indesejável que se zerem os conflitos, há como minimizá-los desde

que exista um regramento discutido e aprovado por todos os integrantes da

escola, especialmente o estudante”.

Jacir J. Venturi



• Traz os conflitos como forma de aprendizagem;

• impedir o conflito é impedir que o crescimento moral ocorra;

• Demonstrar a necessidade  de controlar as reações;

• sempre envolver os estudantes nos processos de resolução de 
conflitos;

• não terceirizar  a resolução para a família;

• promover a auto regulação;

• Não desconsiderar a incivilidade.



• tornar  a escola sociomoral;

• criar espaço de participação efetiva dos estudantes nas resoluções 
dos conflitos  : 

1. assembleias 2. círculos restaurativos



Abordagem dos conflitos

Práticas usuais Práticas construtivistas

Reprimir comportamentos

Atribuir culpas

Julgar caráter

Analisar fatos

Responsabilizar

Polarizar relação

Analisar  intenções 

Buscar soluções

Despolarizar relação

Analisar personalidade

Gerir suas  próprias emoções

Compreender comportamentos



Que tal começar pela Sala de aula?



• Não há solução fácil. Mas é essencial trabalhar - como

conteúdos de ensino - as questões relacionadas à

moral e ao convívio social e criar um ambiente de

cooperação.

(Anderson Moço)



“ Se pretendemos implantar uma escola que favoreça a

autonomia. É preciso de fato se construir um ambiente

que haja espaço para que os nossos jovens e crianças

possam aprender os que eles necessitam.”

Telma Vinha
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