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RESUMO 

COELHO, Lindinalva Fernandes. “A gestão escolar e o acolhimento ao aluno imigrante: 
Desafios inclusivos”. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação. Universidad 
San Lorenzo. San Lorenzo - República Del Paraguay, 2021.  
 
 
A presente pesquisa teve por objetivo conhecer os desafios vivenciados e empreendidos 
pela gestão escolar da Escola Municipal Cantinho do Céu, município de Cantá/RR, no 
acolhimento ao aluno imigrante. No município de Cantá (RR), o maior número de alunos 
imigrantes se concentra na rede municipal, que atende desde a Educação Infantil ao 5º ano 
do Ensino Fundamental, anos iniciais. O município teve que fazer adaptações, desde a 
infraestrutura das escolas, como também na parte de recursos humanos, para atender essa 
nova demanda.  Os desafios enfrentados pela equipe gestora no acolhimento do aluno 
imigrante revelaram uma dimensão de problemas e entraves que a Escola Municipal 
Cantinho do Céu teve que enfrentar no seu dia a dia, juntamente com o corpo docente. A 
metodologia utilizada foi uma investigação caracterizada como uma pesquisa qualitativa, 
exploratória quanto a seu objetivo: o método dialético. Participaram da pesquisa os 
seguintes sujeitos: A gestora, a coordenadora pedagógica, 02 professoras do 1º período 
(uma do matutino e outra do vespertino), 02 professoras do 2º período (uma do matutino e 
outra do vespertino). Foi utilizada a entrevista semiestruturada com as 04 professoras, a 
gestora e a coordenadora pedagógica. Essa entrevista foi composta por 5 indagações 
referentes ao tema dissertado. O estudo apontou para a importância de a Escola criar um 
relacionamento amistoso entre alunos de diferentes culturas, respeitando as diferenças. 
Nesse ínterim verificou-se que a Escola Municipal Cantinho do Céu prima por fortalecer a 
inclusão, e, com isto, considera a singularidade de cada aluno, levando em conta a cultura 
que difere o homem dos outros seres vivos. 

Palavras-chave: Imigrante. Acolhimento. Inclusão.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 
 

COELHO, Lindinalva Fernandes. “La gestión escolar y el acogimiento al alumno 
inmigrante: Desafíos inclusivos”. Disertación de Maestría en Ciencias dae l Educación. 
Universidad San Lorenzo. San Lorenzo - República Del Paraguay, 2021.  
 
 
La presente pesquisa tuvo por objetivo conocer os desafíos vivenciados y emprendidos por 
la gestión escolar de la Escuela Municipal Cantinho do Céu, municipio de Cantá/RR, en el 
acogimiento al alumno inmigrante. En el municipio de Boa Vista  (RR), el mayor número de 
alumnos inmigrantes se concentra en la red municipal, que atende desde la Educación 
Infantil al 5º año de la Enseñanza Fundamental, años iniciales. El municipio tuvo que hacer 
adaptaciones, desde la infraestructura de las escuelas, sino también en la parte de recursos 
humanos, para atender esa nueva demanda.  Los retos enfrentados por el equipo gestor en 
el acogimiento del alumno inmigrante revelaron una dimensión de problemas y obstáculos 
que la Escuela Municipal Cantinho do Céu tuvo que enfrentar en su día a día, juntamente 
con el cuerpo docente. La metodología utilizada fue una investigación caracterizada como 
una pesquisa cualitativa, exploratoria en relación a su objetivo: el método dialéctico. 
Participaron de la pesquisa los siguientes sujetos: La gestora, la coordinadora pedagógica, 
02 profesoras del 1º periodo (una del matutino y la otra del vespertino), 02 profesoras del 2º 
período (una del matutino y la otra del vespertino). Fue utilizada la entrevista 
semiestructurada con las 04 profesoras, la gestora y la coordinadora pedagógica. Esa 
entrevista fue compuesta por 5 indagaciones referentes al tema disertado. El estudio apuntó 
para la importancia de la Escuela crear un relacionamiento amistoso entre alumnos de 
diferentes culturas, respetando las diferencias. En ese ínterin fue posible verificar que la 
Escuela Municipal Cantinho do Céu prima por fortalecer la inclusión, y, con esto, considera 
la singularidad de cada alumno, llevando en cuenta la cultura que difiere el hombre de los 
demás seres vivos. 

Palabras-clave: Inmigrante. Acogimiento. Inclusión.   
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 O ÂMBITO DA PROBLEMÁTICA  

 

Como profissional de educação atuo na gestão da Escola Municipal Cantinho 

do Céu, município de  Boa Vista  -RR, onde se recebe diariamente grande número 

de imigrantes oriundos da Venezuela.  

          No campo da educação, principalmente onde os maiores números alunos de 

imigrantes se concentram, a rede municipal – que atende da Educação Infantil ao 5º 

ano do Ensino Fundamenta, anos iniciais – em especial o município de Cantá,  teve 

que fazer adaptações  desde a  infraestrutura das escolas, como também na parte 

de recursos humanos. A parte da Gestão Escolar teve que tomar decisões para 

acolher e trazer para o interior da Escola a discussão de que a educação se constitui 

num direito subjetivo a todo cidadão, não importa a nacionalidade.  

É necessário entender que a escola não é apenas um espaço de transmissão 

de conhecimentos, mas que ela é também um ambiente social onde se iniciam e se 

desenvolvem relações pessoais e relacionamentos sociais.    

Portanto, abordar o tema desafios enfrentados pelo gestor escolar no 

acolhimento ao aluno imigrante revela uma dimensão de problemas e entraves que 

o gestor escolar enfrenta no seu dia a dia. Inicialmente se torna necessário explicar 

o termo acolhimento.   

 Acolhimento é uma ação pedagógica que favorece a integração de 

estudantes. O papel da escola é tão importante não apenas na formação da pessoa 

em conhecimento, mas em caráter e humana, além de intelectiva, dando condições 

necessárias para todos serem éticos, sabendo viver em sociedade.  Nesse sentido, 

a escola tem o papel de criar espaços e condições para que os estudantes se 

envolvam em atividades que garantam seu pleno desenvolvimento.  

  Apesar de o conflito estar presente em quase todos os tipos de interação 

humana, sob várias formas e dimensões, nas ideias, interesses, gostos, aspirações, 

gerações e muitos outros, esses conflitos levam a refletir o problema existente.   

          Refletir sobre as políticas de educação nos remete a ressaltar o papel da 

gestão, que transforma metas e objetivos em ações inovadoras, e expressando 
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assim a necessidade de elaboração de um projeto coletivo, considerado 

imprescindível a participação de toda a comunidade escolar neste processo, como 

componente inseparável da autonomia histórica da Educação.  

 Nesse processo, a finalidade da educação é situar o homem, enquanto ser 

pessoal e social, como centro e prioridade. Nesse sentido, o papel do gestor escolar 

no acolhimento do outro é consolidar a escola como local inclusivo. 

No campo da educação, principalmente na cidade de Boa Vista (capital de 

Roraima), onde os maiores números de migrantes se concentram nas redes 

municipal e estadual, foi necessário fazer adaptações tanto no que se refere à 

infraestrutura das escolas, como também na parte de recursos humanos. Ações 

estas que deverão primar por uma prática pedagógica de qualidade, pois o 

conhecimento e a consciência de todos são fundamentais para se efetivar um 

processo de mudanças no sistema educacional.  

O entendimento que se tem do trabalho escolar atualmente é de que a ênfase 

deve estar no processo de ensino-aprendizagem, finalidade maior de todo o esforço 

a ser despendido. 

Essa visão representa um novo olhar para a escola e, consequentemente, 

uma nova postura diante da clientela e do que deve ser realizado, pois subordina o 

caráter administrativo ao pedagógico. Afinal, a principal razão de ser da escola é a 

aprendizagem de todos os alunos e, nesse contexto, a convivência democrática na 

escola se apresenta como um processo desafiador que se constrói a cada dia e 

envolve toda a comunidade escolar, assim como suas relações com o ambiente 

externo (comunidade), uma vez que sua construção está relacionada a todas as 

ações e a todos os que nela convivem.  

 Nesse viés, a educação se constitui num direito subjetivo a todo cidadão, não 

importa a nacionalidade.   

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 cita como princípios 

fundamentais a cidadania, a dignidade da pessoa humana, com o objetivo de 

construir uma sociedade livre, justa e solidária, além de promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, e diz ainda que todos são iguais perante a lei. Esta igualdade se 

estende aos estrangeiros que residem no país.  
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 No entanto, esse grande fluxo migratório no estado de Roraima tem sido 

visto com certa desconfiança por parte  dos  roraimenses, levando o governo e a 

sociedade civil a discutir a legislação migratória de 20171, modificando a antiga visão 

de segurança nacional para uma visão mais humana de solidariedade e respeitando 

os direitos dos imigrantes.  

E, nesse campo, entra a inserção de crianças imigrantes no ambiente escolar, 

que, na verdade, não é só uma questão de aprendizagem, mas uma questão de 

socialização e reconhecimento de novas regras. 

 Cabe à escola e ao gestor (a) estabelecer uma política interna no espaço 

escolar para que essas crianças, que saíram de suas casas, de seu país, e estão 

submetidas a aprenderem por imersão, tenham um aprendizado pautado no respeito 

e no carinho dos demais, tendo em vista a falta do conhecimento na Língua 

Portuguesa, que os limita na aprendizagem das matérias, nas relações 

interpessoais, além da interação escolar. 

 Diante da problemática, remeto-me ao problema de pesquisa: Quais os 

desafios vivenciados e empreendidos pela gestão escolar da Escola Municipal 

Cantinho do Céu, município de  Boa Vista /RR, no acolhimento ao aluno imigrante? 

Mobilizo esse questionamento, no entendimento de que a escola, como 

precursora social, é responsável por disseminar este tecido de compreensão, onde 

vários retalhos, embora de diferentes tons, texturas e formas, constituem a 

sociedade e, como tal, representam o mundo em que se vive. A inclusão vem 

mostrar estas novas formas de se compor os retalhos da realidade, na busca uma 

sociedade inclusiva, onde todos os cidadãos sejam valorizados em suas diversas 

expressões culturais, sociais e políticas e econômicas. 

A migração, ou movimento migratório, tipifica-se sociologicamente como um 

fato social e, como tal, relaciona-se com a cultura e com a ideologia do antigo e da 

nova sociedade do migrante. No entanto, para que o leitor possa entender que o ato 

de migrar não afeta apenas aqueles que se deslocam geograficamente, mas 

também os descendentes e demais pessoas do novo convívio social.  

                                            
1
 Lei de Migração (nº 13.445/2017). Em vigor desde 2017, a nova Lei trata o movimento migratório como um 

direito humano e garante ao migrante, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Além disso, institui o visto temporário para acolhida humanitária, 
a ser concedido ao apátrida ou ao nacional de país que, entre outras possibilidades, se encontre em situação de 
grave e generalizada violação de direitos humanos – situação que possibilita o reconhecimento da condição de 
refugiado, segundo a Lei nº 9.474/1997. Disponível em: www.acnur.org  (Acesso março de 2020). 
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Segundo Giroto e Paula (2020), as migrações ocorrem por diversos fatores e 

podem ser voluntárias ou forçadas. As migrações voluntárias estão voltadas para a 

busca de melhores oportunidades e condições de vida em outros territórios. Já os 

casos de imigrações involuntárias são compreendidos como aquelas migrações que 

são forçadas, as quais ocorrem com pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 O primeiro caso trata de ações planejadas, escolhidas. No segundo caso, 

são ações emergenciais, que, em sua maioria, trata-se de questões vitais.  

Geralmente, as migrações se dão pelo fato de os imigrantes viverem num 

estado de vulnerabilidade tanto econômica como emocional, e se aventuram, 

conforme já mencionado, em busca de uma vida melhor. 

Nesse sentido, essas ações podem ser consideradas uma forma de educação 

inclusiva, a qual deve contemplar muitas ações, dentre elas estão o acolhimento de 

crianças.  

Como explica Martine:   

Como dificuldades temporárias ou permanente, que reprovam de ano, 
sofrem exploração sexual, violação física ou emocional, vivem em extrema 
condição de pobreza, moram na rua ou longe da escola, são obrigadas a 
trabalhar, desnutridas, vitimas de guerra ou conflitos armados, superdotados 
e as que por qualquer motivo estão fora da escola, sem esquecer daquelas 
que mesmo dentro da escola , são excluídas por vestir ou pensar, cor, sexo, 
religião ,peso, altura, modo de falar, o que são imigrantes. (MARTINE, 2005, 
p.61)   

 Devido ao grande número de imigrante que entram no Brasil diariamente 

pelas fronteiras terrestres, urge pensar na educação desses estrangeiros e também 

na sua acolhida. Esses temas têm começado a ocupar os debates nas escolas e em 

outras instituições.  

Assim,2 o Ministério da Educação, em conjunto com a Secretaria Estadual de 

Educação e Desporto de Roraima, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Boa Vista e a Universidade Federal de Roraima (UFRR), realizou, em janeiro (2019), 

uma força-tarefa para normalizar a documentação escolar de crianças venezuelanas 

que necessitem realizar matrículas em escolas brasileiras. Por meio de uma prova 

simulada, as crianças puderam ser avaliadas e niveladas para ingressar na rede de 

ensino brasileira. 

 

                                            
2
  Fonte: portal.mec.gov.br (Acesso  em  28  de fevereiro de 2021). 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/49391
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A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 preconiza que a educação pública é 

um direito garantido a todos. Desta forma, é inconstitucional excluir imigrantes e 

refugiados desses contextos.  

 Em face disso, a educação inclusiva é orientada pelos princípios dos direitos 

humanos, em que se aduz que a escola é realmente para todos. Paulo Freire (1978), 

ao redefinir o conceito de educar, faz-nos pensar que o processo educacional deve 

partir da vida e da realidade local do educando. Isto possibilita desenvolvimento da 

consciência crítica para combater as formas de opressão, injustiças e 

desigualdades, e construir formas de libertação, justiça e solidariedade (GOMES, 

2020). 

Assim, as escolas do estado de Roraima, principalmente a Escola Municipal 

Cantinho do Céu, município de Boa Vista /RR, a gestora desta unidade escolar 

busca formas de incluir esses imigrantes no ambiente escolar através de políticas de 

inclusão, que visam à permanência desses estrangeiros que buscam formação, 

garantindo seu acolhimento.  

Importante acrescentar que a responsabilidade da gestão escolar é a de 

responder pela gestão administrativa, gestão pedagógica, gestão de recursos 

financeiros e gestão de pessoas. Nesse delineamento, o gestor precisa estar atento 

às necessidades da instituição, assim como às necessidades de seus 

colaboradores, fazendo desta forma adequações sempre que necessário, devido às 

mudanças constantes das necessidades da sociedade.  

Assim, o gestor precisa ser um conhecedor da legislação educacional, cuidar 

dos recursos financeiros e da prestação de contas em relação aos mesmos, além de 

coordenar, motivar, liderar e delegar responsabilidades aos membros da equipe 

escolar. Portanto, por meio de um aprofundamento teórico sobre o tema, todas as 

inquietações foram sintetizadas a partir dos seguintes questionamentos, colocados 

no presente trabalho como as hipóteses de estudo: 

– A escola é um ambiente importante para o aluno imigrante, favorecendo 

oportunidades de integração na sociedade de acolhimento; 

– A prática escolar, quando postas em relevância, se tornam uma forma de 

organização da escola e de suas práticas pedagógico-didáticas no auxílio aos 

alunos imigrantes; 
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– O gestor deve articular as mudanças na escola e promover a inovação 

pedagógica para atender as solicitações do coletivo. 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA    

   1.2.1 Objetivo Geral   

Conhecer os desafios vivenciados e empreendidos pela gestão escolar da 

Escola Municipal Cantinho do Céu, município de Boa Vista  /RR, no acolhimento ao 

aluno imigrante. 

   1.2.2 Objetivos Específicos: 

  – Descrever a importância do acolhimento no ambiente escolar para os 

alunos imigrantes da Escola Municipal Cantinho do Céu, município de Boa Vista 

/RR.  

– Favorecer oportunidades de integração no espaço escolar, através de uma 

pedagogia intercultural, 

 – Destacar a importância da escola em criar um relacionamento amistoso 

entre alunos de diferentes culturas, respeitando as diferenças; 

– Identificar a importância do papel do gestor no acolhimento dos alunos 

imigrantes. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Para a compreensão da abordagem que esta dissertação possui, estruturou-se 

o trabalho em quatro partes, especificadas por capítulos. Sendo que, na primeira 

parte, dedicada à Introdução, faz-se uma explanação do tema principal deste trabalho, 

com breves considerações que originaram a pesquisa.  

Expõe, para tanto, informações que orientam a pesquisa, tais como o âmbito 

da problemática, onde a pesquisadora apresenta contextualizados o problema da 

pesquisa, as hipóteses desta investigação, bem como o objetivo geral e os objetivos 

específicos.  

Na segunda parte do trabalho, no Capítulo II, conceitua-se gestão e gestão 

escolar, seus objetivos e funções, além de apresentar o modelo de gestão 
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democrática e participativa e quais são os instrumentos fundamentais no 

desenvolvimento desta gestão. Também esse capítulo traz à baila as questões 

relativas à imigração e os direitos desses imigrantes. Mas, principalmente, trata do 

papel da escola no acolhimento dos alunos imigrantes no cumprimento de sua 

função social. 

 A fundamentação teórica desta dissertação está ancorada principalmente 

nos seguintes autores, que deram sustentação teórica ao trabalho desenvolvido: 

SÃO PAULO (2018); GOMES (2020); LOPES (2013); LUCK (1996, 2006, 2009); 

LIBANEO (2013); LUSSI (2008); FERNANDES (2018), dentre outros.  As 

legislações de apoio foram: Constituição Brasileira (1988), Lei nº 9394/96, Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (2004); Subsídios para 

Diretrizes Curriculares Nacionais Específicas da Educação Básica (2019); Lei de 

Migração (nº 13.445/2017). 

O Capítulo III trata-se da Metodologia que apresenta características 

qualitativas, exploratórias quanto a seus objetivos, e caminha pelo método dialético. 

No Capítulo IV se apresenta as análises e discussão dos resultados da 

pesquisa. 

  Nas considerações finais, a pesquisadora traz as considerações geradas 

pela pesquisa. A seguir se apresenta a Bibliografia que serviu de apoio para esta 

pesquisa. 

E, por último, elenca-se nos apêndices: 

          Apêndice 1 - Solicitação de Autorização para a Realização da Pesquisa na 

                                 Unidade de Ensino; 

          Apêndice 2 - Solicitação de Participação dos Professores na Pesquisa; 

          Apêndice 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

          Apêndice 4 - Declaração da Pesquisadora; 

          Apêndice 5 - Roteiro Conversacional. 
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CAPÍTULO II: CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA E AS TESSITURAS DA GESTÃO ESCOLAR 

 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), é a principal referência legal, na medida em que 

estabelece os princípios e finalidades da educação nacional.  

De acordo com o artigo 1° da Lei n° 9.394 (Brasil,1996a), a educação abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é, sem dúvida 

nenhuma, um grande marco para a educação contemporânea, à medida em que 

promove a universalização do ensino. Nela está garantida a educação de qualidade 

para todos, sendo um dever do Estado oferecê-la com igualdade a todos os 

cidadãos independente de origem, raça ou religião. 

Segundo a Carta Magna (1988), 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 (BRASIL,1988).  

A Educação brasileira, a partir dessa data, deu um salto qualitativo, tornando-

se cada vez mais evidente a necessidade de que as instituições adotem uma gestão 

democrática e participativa para que haja o desenvolvimento pleno do ensino e da 

educação como um todo.  

 Sendo a educação um processo que evoluiu nas mudanças com a 

democratização, depois dos 21 anos de patrulhamento ideológico conhecido como 

Anos de Chumbo, no período de 1964 a 1985. 

2.1 A ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

A educação nacional é organizada, em regime de colaboração, pela União, os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios. A Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996a) 

estabelece as diretrizes e bases da educação no Brasil. Segundo Lopes (2013), esta 
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prevê a autonomia e liberdade de organização dos sistemas de ensino, desde que 

respeitada os termos descritos na mesma.  

 De acordo com o Art. 8° da Lei nº 9.394 (Brasil, 1996a), é de competência da 

União a coordenação da política nacional de educação, onde a mesma exerce a 

função normativa, articulando assim os diferentes níveis e sistemas.  

Em nível federal, os órgãos responsáveis pela educação são o Ministério da 

Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação. Em nível estadual, os 

responsáveis são a Secretaria Estadual de Educação (SEE), o Conselho Estadual 

de Educação (CEE) e a Diretoria Regional de Educação (DRE).  

          Conforme o Art. 21 da Lei nº 9.394 (Brasil, 1996a), a educação escolar 

brasileira compõe-se de: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação Superior e Pós-Graduação, e são atravessadas transversalmente pelas 

chamadas modalidades de ensino. 

   2.1.1 3Etapas da Educação Básica  

 

A educação básica é formada por três grandes etapas: educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a educação básica é obrigatória a partir dos quatro anos de 

idade. O Estado libera o ensino na iniciativa privada, desde que sejam atendidas as 

condições estabelecidas na legislação. 

   2.1.2 Educação Infantil 

 A educação infantil é voltada para crianças de zero a cinco anos de idade. É 

nessa fase que acontece o primeiro contato com a escola, sendo uma fase 

fundamental para o desenvolvimento global dos alunos.  

Na educação infantil trabalham-se os aspectos cognitivo, físico, motor, 

psicológico, cultural e social dos pequenos, através de atividades lúdicas que 

favorecem a sua imaginação e criatividade. A educação infantil é dividida 

em:  Creche e berçário,  Grupo 1,  Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, e Grupo 5. 

 

                                            
3
 Disponível em: http://portal.mec.gov.br (Acesso maio de 2020). 

https://www.educamaisbrasil.com.br/etapa-de-formacao-e-series/educacao-infantil/creche-bercario
https://www.educamaisbrasil.com.br/etapa-de-formacao-e-series/educacao-infantil/grupo-1-bercario-educacao-infantil
https://images.educamaisbrasil.com.br/content/basico/curso/banner/p/grupo-2-educacao-infantil.jpg
https://www.educamaisbrasil.com.br/etapa-de-formacao-e-series/educacao-infantil/grupo-3-educacao-infantil
https://www.educamaisbrasil.com.br/etapa-de-formacao-e-series/educacao-infantil/grupo-4-educacao-infantil
https://www.educamaisbrasil.com.br/etapa-de-formacao-e-series/educacao-infantil/grupo-5-educacao-infantil
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   2.1.3 Ensino Fundamental  

Com duração total de 9 anos, o ensino fundamental é a etapa da educação 

básica que prepara os estudantes para dominar a leitura, escrita e cálculo, além de 

capacitá-los para compreender o ambiente social em que estão inseridos e as suas 

nuances. O ensino fundamental é dividido em:   

Ensino fundamental – anos iniciais: compreende do 1º ao 5º ano, e é o 

momento dedicado à introdução escolar de conceitos educacionais que estarão 

presentes durante toda a educação básica. É o início do processo de alfabetização. 

Ensino fundamental – anos finais: período formado pelo 6º ao 9º ano, e 

passa a apresentar ao aluno desafios mais complexos de aprendizagem, além de 

aumentar o repertório de conhecimentos e conteúdos. Nesse momento também são 

trabalhadas as questões de independência e responsabilidade. 

   2.1.4 Ensino Médio  

O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é 

orientado por princípios e finalidades que preveem:  

– A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

 – A preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como 

princípio educativo para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar 

novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores;  

– O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico;  

– A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na 

sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. 

O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar 

possibilidades diversas como preparação geral para o trabalho ou, facultativamente, 

para profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e 

tecnológica; na cultura, como ampliação da formação cultural. 
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   2.1.5 Modalidades  

A Educação Escolar Indígena: ocorre em unidades educacionais inscritas 

em suas terras e culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo 

pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou 

comunidade e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios 

constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a Educação 

Básica brasileira. 

Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida a 

sua condição de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprios, com 

ensino intercultural e bilíngue, visando à valorização plena das culturas dos povos 

indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. 

A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo 

ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Os alunos 

considerados público-alvo da educação especial são aqueles com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. 

Educação Básica do Campo, a educação para a população rural está 

prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de 

cada região, definindo-se orientações para três aspectos essenciais à organização 

da ação pedagógica:  

– Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos estudantes da zona rural;  

– Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

– Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Educação Escolar Quilombola - de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, ela é uma Modalidade de Ensino com 

Diretrizes Curriculares Nacionais específicas estabelecidas pela Resolução n.º 

08/2012 CNE/CEB. 

          Desenvolve-se em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, 

requerendo proposta pedagógica própria e formação continuada, respeitando a 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/diretrizes_nacionais_educacao_escolar_quilombola.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/diretrizes_nacionais_educacao_escolar_quilombola.pdf
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especificidade étnico-cultural de cada comunidade, observado os princípios 

constitucionais, a Base Nacional Comum, e o Referencial Curricular. 

          A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se destina-se aos jovens e adultos 

que não puderam efetuar os estudos na idade própria. Prevê oportunidades 

educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames no nível de conclusão do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio. 

          Voltada para a garantia de formação integral, da alfabetização às diferentes 

etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive àqueles em situação de privação 

de liberdade, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é pautada pela inclusão e pela 

qualidade social. Dessa forma, requer tanto um modelo pedagógico próprio que 

permita a apropriação e a contextualização das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

quanto a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação e uma política 

de formação permanente de seus professores. 

          A Educação Profissional é uma Modalidade de Ensino encontrada na 

Educação Básica, sua oferta se dá através de Cursos Técnicos, de Formação Inicial 

e Continuada - FIC (qualificação) e de Formação de Docentes. Os 

cursos Técnicos são cursos de longa duração, podendo ter carga horária mínima de 

800 horas a 3.333 horas, dependendo da forma ofertada. Ao seu término o aluno 

recebe um Diploma que lhe confere a Habilitação Técnica cursada juntamente com o 

Ensino Médio ou após a conclusão do mesmo. 

          A educação a distância é uma modalidade educacional que oferece ensino 

de maneira dinâmica, mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Desse modo, estudantes, mediadores, tutores e professores, mesmo separados 

fisicamente, conseguem interagir virtualmente, por meio do contato a distância. 

vivenciando o estar junto virtual e desenvolvendo o processo de ensino e 

aprendizagem. 

          Essa nova forma de ensino corresponde aos novos padrões de 

comportamento da sociedade nesse mundo globalizado, cada vez mais dinâmico e 

interativo, que necessita desenvolver novas competências e aperfeiçoar as 

habilidades profissionais. 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/
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   2.1.6 Ensino Superior  

          O ensino superior, anteriormente conhecido como terceiro grau, é a etapa que 

vem depois da educação básica, mais especificamente após o ensino médio. No 

Brasil, o ensino superior é composto das seguintes modalidades: 

Cursos sequenciais: considerado um curso superior de curta duração, em 

que o estudante cursa o mínimo de três disciplinas de um curso de graduação e 

recebe o certificado de ensino superior. 

Graduação: são cursos que conferem o diploma do ensino superior e podem 

conferir aos graduados a titulação de: 

Bacharelado: forma profissionais e pesquisadores para o mercado de 

trabalho.  

Licenciatura: forma professores para o ensino fundamental e médio.  

Tecnólogo: cursos com tempo de duração menor se comparados ao 

bacharelado e licenciatura, que forma profissionais para áreas específicas do 

mercado.  

 

   2.1.7 Pós-graduação 

 São cursos realizados apenas por graduados com o diploma de graduação 

do ensino superior. Visam especializar os profissionais em áreas específicas do 

conhecimento e podem ser do tipo:  

Lato sensu: curso de pós-graduação conhecido com especialização.  

Mestrado (stricto sensu): possui duração média de dois anos e é focado na 

área de pesquisa, sendo necessário defender uma dissertação no final do curso.  

Doutorado (stricto sensu): também voltado para a área de pesquisa, o 

doutorado tem duração média de quatro anos. Por isto exige maior aprofundamento 

da pesquisa.  

2.2 CONCEITUANDO GESTÃO 

O termo gestão relaciona-se com administração, ou seja, administrar uma 

organização conduzindo-a para a concretização de objetivos. A administração é uma 

das formas de gestão, pois define metas e quais recursos serão necessários para 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/cursos-sequenciais-conheca-o-curso-superior-de-curta-duracao
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alcançá-las, envolvendo e organizando os colaboradores para o alcance destas 

metas, além da realização das atividades, corrigindo-as quando necessário. 

Etimologicamente, a palavra administração é proveniente do latim, ad, 

significando direção, e minister, isto é, subordinação. Essa terminologia deixa 

clara a ideia de subordinação, a qual envolve a palavra administração. Isso é 

facilmente percebido através do uso originário da administração, visto como uma 

ferramenta de controle, servindo como forma de verificar se o trabalho dos 

empregados estava sendo realizado de forma correta. 

Desse modo, não é difícil perceber que a administração sempre esteve 

presente na história da humanidade, mesmo que de forma bem rudimentar. Pode-

se afirmar que a história da administração se iniciou aproximadamente no ano 

5000 a.C., na Suméria.  

 Conforme enfatiza Silva (2010), os sumerianos viam na arte de 

administrar uma possibilidade de resolver os problemas práticos do dia a dia. 

Outros exemplos de uma administração mais rudimentar são as pirâmides do 

Egito e a grande muralha da China, isto por constituírem projetos de grande 

magnitude, trabalho envolvendo milhares de pessoas, tudo exigindo uma alta 

organização. 

 No entanto, a partir da E ra C ristã, a administração dá um grande salto 

ao instituir a ideia de delegação do poder para subordinados. Esses 

subordinados tinham a tarefa de comandar outros subordinados, prestando 

contas sempre ao superior maior. 

”Neste período, duas instituições contribuíram sobremaneira para o 

desenvolvimento desse processo, a saber: a Igreja Católica e as organizações 

militares. Coube à Igreja o aperfeiçoamento da prática da hierarquização do poder.”  

(GIANCATERINO, 2010, p. 22) 

 No que tange às organizações militares, estas se estruturaram de acordo 

com uma hierarquia de poder rígida, adotando práticas e princípios administrativos 

comuns a muitas empresas atuais. A ideia de organização linear se deve às 

organizações militares, assim também como o costume da utilização de 

conselheiro, a fim de exercerem a função de apoio ao Estado na tomada de 

decisões. 
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Para Silva:  

Neste sentido, cabia aos conselheiros a formulação de táticas de 
guerras. Também se deve aos militares a elaboração de métodos 
padronizados para o melhor cumprimento das funções como a ideia 
da disciplina para a obtenção dos objetivos a serem alcançados. (SILVA, 
2010, p.10 

No entanto, o grande marco para a administração foi a Revolução Industrial, 

iniciada na Inglaterra em 1776, através da invenção da máquina a vapor por 

James Watt. A Revolução Industrial aperfeiçoou os meios de produção, 

contribuindo para a transição de uma produção mais rudimentar e caseira para 

uma produção industrial, em larga escala, agora envolvendo um grande número 

de trabalhadores num mesmo local de trabalho.  

A Revolução Industrial abriu caminho para o surgimento de duas 

grandes teorias da administração: A  Teoria Científica da Administração e Teoria 

Clássica da Administração. 

A primeira foi idealizada pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor4, 

aproximadamente no século XX. Destaca-se pela prática da divisão do trabalho, 

objetivando a máxima produção a mínimo custo. As propostas básicas de Taylor 

são planejamento, padronização, especialização, controle e remuneração. 

Consequentemente, com Taylor a industrialização caminhou para o processo da 

produção em massa. 

Paralelamente, com Fayol5 desenvolveu-se a Teoria Clássica da 

Administração6, distinguindo-se por ser uma tentativa pioneira de identificar os 

princípios e as habilidades que servem de base à administração eficaz 

(GIANCATERINO, 2010).  

Para essa teoria, a estrutura organizacional se estrutura de cima para 
baixo, ou seja, parte da direção até aos executores situados mais 
abaixo da hierarquia. Dessa forma, privilegiam-se mais a estrutura formal 
da empresa como também o critério de princípios administrativos exercidos 
pelos altos escalões. (SILVA, 2010, p.12) 

 

                                            
4
 Frederick Winslow Taylor foi um engenheiro mecânico estadunidense. Era técnico em mecânica e 

operário, formou-se engenheiro mecânico estudando à noite. Escreveu o livro "Os Princípios da 
Administração Científica", publicado em 1911. 

5
Jules Henri Fayol foi um engenheiro de minas francês, formado pela Ecole des Mines de Saint-

Etienne e um dos teóricos clássicos da ciência da administração, sendo o fundador da teoria clássica 
da administração e autor de Administração Industrial e Geral, editado em 1916.  

6
 A Teoria Clássica da Administração foi idealizada por Henri Fayol. Caracteriza-se pela ênfase na 

estrutura organizacional, pela visão do Homem Econômico e pela busca da máxima eficiência. 
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  Conforme afirma Silva (2010), outra característica dessa corrente é que, para 

Fayol, a arte de administrar é uma habilidade como qualquer outra é adquirida 

pelo estudo e exercício, diferentemente da antiga concepção de que o 

administrador já nasce com essa característica, sendo, portanto, um dom inato 

ou dado a ele 7aprioristicamente (expressão kantiana). 

Como foi visto brevemente, a administração sempre foi foco de grande 

discussão, presente desde a Antiguidade até a atualidade. Atualmente, o mercado 

de trabalho está exigindo um perfil de administrador que leve em consideração a 

diversidade que envolve as relações de trabalho, a ética profissional, a inovação 

tecnológica e a gestão de qualidade.  

A concepção democrática de administração da esfera pública no Brasil foi 
amplamente prejudicada pelo longo período do regime militar. A sociedade 
civil foi alijada de participação na formulação de políticas públicas, do 
controle social do Estado e, por consequência, da condução de processos 
que permitissem a transformação de estruturas autoritárias, dada a 
prevalência do Poder Executivo sobre o Legislativo. (FONSECA, 2017, 
p.15) 

Administração e gestão não são sinônimos, mas processos complementares, 

pois processos de gestão bem sucedidos estão intimamente ligados a bons 

procedimentos de administração. 

O termo gestão deriva do latim gestione e significa gerir, gerência, 
administração. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar recursos, 
visando atingir determinado objetivo. Gerir é fazer as coisas acontecerem e 
conduzir a organização para seus objetivos. Portanto, gestão é o ato de 
conduzir para a obtenção dos resultados desejados. (OLIVEIRA; PEREZ 
JR.; SILVA, 2015, p.136) 

No entanto, Lopes (2013) fala que administração geralmente está ligada a 

processos burocráticos, e a gestão relaciona-se com uma proximidade maior entre 

líderes e liderados, uma maior cooperação nas decisões e resultados. Porém, 

administração e gestão devem caminhar juntas, complementando-as mutuamente. 

Antes, porém, vale destacar o sentido usual de administração escolar, 

que, para Santos (2016), a administração escolar tem como objetivos essenciais 

planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços necessários à educação. Ela 

inclui, portanto, no seu âmbito de ação, a organização escolar. 

                                            
7
 Significa que uma decisão foi tomada preferencialmente à outra, não pela sua importância, mas pela 

necessidade de iniciar uma discussão, com base em significados que a primeira possa conter. 
www.dicionarioinformal.com.br (Acesso fev./2012). 

http://www.dicionarioinformal.com.br/
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Assim, ao falar em gestão ou supervisão, torna-se importante a 

contextualização quanto ao nível e ao âmbito de ação. Neste caso, a gestão 

deve acontecer de forma integrada à equipe docente, levando em conta o âmbito 

de ação didática e curricular. Cabe também à gestão ações de 

naturezas pedagógicas, administrativas e de inspeção. 

 No entanto, gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto 

educacional, acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das 

questões da área da educação. Pode-se dizer que gestão escolar é um conjunto de 

pessoas envolvidas em um processo educativo com diferenças culturais, políticas e 

econômicas, com o objetivos e metas comuns que são o de fazer uma educação de 

qualidade, que atenda os anseios e desejos de todos que é de transformar o mundo 

em um local em que todos possam viver com igualdade de direitos e deveres, e 

onde todos possam crescer.  

A gestão envolve gerenciar recursos financeiros; desenhar, implementar, 

acompanhar e avaliar planos, organizar, promover, facilitar; criar condições 

favoráveis ao aproveitamento dos alunos, garantir e manter a casa em ordem. No 

entanto, isto não basta para fazer com que uma escola se aperfeiçoe e mude 

através de uma boa administração.  

Ferreira (2017) diz que a administração escolar está se transformando e 

dando abertura para novas possibilidades e modalidades de gestão, dependendo 

das necessidades de cada instituição escolar.  

Enfatiza o autor que a administração escolar atravessa hoje uma fase de 

profunda transformação. Essa transformação traduz-se em diferentes medidas, que 

tem por objetivo: alargar e redefinir o conceito de escola: reconhecer e reforçar a sua 

autonomia; promover a associação entre escolas e a sua integração em territórios 

educativos mais vastos; adotar modalidades de gestão específicas e adaptadas à 

diversidade das situações existentes.   

 2.2.1 A Gestão Escolar  

A gestão está presente em todas as empresas e instituições públicas e 

particulares, sendo atualmente fundamental e necessária no setor de educação. A 

gestão escolar engloba as incumbências que as unidades escolares possuem, tais 
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como: elaborar e executar a proposta pedagógica, administrar o pessoal e os 

recursos materiais e financeiros (LOPES, 2013). 

A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na 
educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a 
orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos 
processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas 
para a promoção da aprendizagem e formação dos alunos. (LUCK, 2009, 
p.23)  

A gestão educacional não surgiu para substituir a administração escolar, e 

sim, para complementá-la em aspectos até então não contemplados. O conceito de 

gestão educacional, portanto, pressupõe um entendimento diferente da realidade, 

dos elementos envolvidos em uma ação e das próprias pessoas em seu contexto; 

abrange uma série de concepções, tendo como foco a interatividade social, não 

considerada pelo conceito de administração, e, portanto, superando. 

Está previsto na Lei Nº 9.394/96 (Brasil, 1996a) que as escolas possuem 

autonomia para atender as particularidades regionais e locais de seus alunos, no 

entanto precisam respeitar as normas comuns dos sistemas de ensino.  

No Brasil, a gestão educacional é determinada por orientações previstas na 

Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), onde a mesma menciona o modelo democrático e 

participativo da administração escolar, modelo este que caracteriza a gestão 

educacional.  

O processo de gestão nas instituições de ensino precisa ser global, sendo de 

responsabilidade de toda comunidade escolar. Participam deste processo o diretor 

de escola, o coordenador pedagógico, o supervisor de ensino, os professores e 

todos os demais funcionários, além da família, que tem um papel importante e 

fundamental neste processo (LOPES, 2013).  

 Diante do exposto, considera-se que a gestão escolar tem que ser construída 

coletivamente, não podendo ser fragmentada, e sim, participativa e democrática. 

 

2.3 A GESTÃO DEMOCRÁTICA: PONTOS INICIAIS DE DISCUSSÃO   

 

A gestão democrática implica a efetivação de novos processos de 

organização e gestão baseados em uma dinâmica que favoreça os processos 

coletivos e participativos de decisão (BRASIL, 2004). 
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Libâneo (2013) diz que a organização e os processos de gestão são 

determinados conforme a concepção que se tenha das finalidades sociais e políticas 

da educação em relação à sociedade e à formação dos educandos. O autor afirma 

também que existe em um extremo a concepção técnico-cientifica (também 

chamado científico-racional) e, no outro, a sociocrática.   

Paro evidencia que:   

A gestão está associada ao fortalecimento da democratização do processo 
pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias 
e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados 
educacionais cada vez mais efetivos e significativos. A Gestão democrática 
da educação deve estar inserida no processo de relação da instituição 
educacional com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes a 
utilização de mecanismos de construção e de conquista da qualidade social 
na educação. Nessa perspectiva, a instituição educacional deve ter como 
fundamentais: o caráter público da educação; a inserção social e a gestão 
democrática, onde as práticas participativas, a descentralização do poder, a 
socialização das decisões desencadeiam um permanente exercícios de 
conquista da cidadania. Esta última é materialização dos direitos 
fundamentais legalmente constituídos, entre eles e o direito à educação. 
(PARO, 2000, p.37)            

Mesmo porque é uma orientação premente tanto da Constituição Federal 

de 1988 como da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que a gestão escolar se 

constitua de forma democrática. 

          Importante ressaltar que a gestão democrática promove a democracia e torna-

se uma gestão político-pedagógica e administrativa, tudo com base na participação 

de todos os pais, professores, alunos, funcionários e corpo técnico existentes na 

escola, mesmo que haja diferenças sociais, políticas, religiosas e culturais.  

          Entende-se que a promoção de uma gestão democrática e participativa está 

associada ao compartilhamento de responsabilidades no sucesso de tomada de 

decisões entre os diversos níveis e segmentos de autoridades do sistema 

educacional. Deste modo, as unidades de ensino poderiam, em seu interior, praticar 

a necessidades e expectativas, conforme os princípios de autonomia e participação, 

de toda a comunidade escolar com participação efetiva dos pais e professores.  

          Assim, preza-se por uma gestão democrática capaz de conceber um estilo 

educacional agregador de pessoas, destacando, portanto, o caráter intencional de    

suas ações, bem como a importância das interações sociais no seio do grupo e as 

relações da instituição escolar com o contexto sociocultural e político.   
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          Lück (2006) esclarece o quanto é importante primar pelo desenvolvimento 

integral das pessoas, em especial, a dos alunos, conforme defende. Deste modo, 

defende-se a ideia de que a escola deve ser um ambiente construído coletivamente, 

envolvendo professores, alunos, pais e toda direção escolar.  

          Só assim será possível vigorar, verdadeiramente, formas democráticas de 

gestão e de tomada de decisão. Deste modo, tanto a gestão como o 

processo de tomada de decisões se dá coletivamente, tornando possível aos 

membros do grupo escolar a discussão pública de projetos e ações e o 

exercício efetivo de práticas colaborativas (LIBÂNEO, 2013). 

No entanto, para que este protótipo de gestão democrática em função dos 

processos de ensino e aprendizagem não se resuma em meros discursos, torna-

se elementar a prática de determinadas ações.  

   2.3.1 A Gestão Participativa  

Muito se fala em gestão participativa, porém, ainda se tem muito que avançar 

sobre essa modalidade de gestão, para que se possa efetivamente contribuir para a 

transformação social. Para Gandin (2014), trabalhar de forma participativa é muito 

importante, mas é necessário considerar: 

Se alguém quer que as pessoas participem, deve, antes de mais nada, levá-
las à sério. Quando houver desejo real de planejamento participativo, um 
aspecto metodológico constitui-se em ponto fundamental: recolher o que as 
pessoas sentem, desejam e pensam da maneira como elas o pensam, 
desejam e sentem, utilizando as próprias palavras que as pessoas 
escrevem ou pronunciam. O importante é definir que, para construir um 
processo participativo com distribuição de poder, não é suficiente pedir 
sugestões e aproveitar aquelas que pareçam simpáticas ou que coincidem 
com pensamentos ou expectativas dos que coordenam: é necessário que o 
plano se construa com o saber, com o querer e com o fazer de todos. 
(GANDIN 2014, p.89) 

A administração participativa nas escolas públicas é percebida como sendo 

um meio capaz de possibilitar maior envolvimento dos profissionais na gestão 

escolar.  

Segundo Marques: 

A participação de todos nos diferentes níveis de decisão e nas sucessivas 
fases de atividades é essencial para assegurar o eficiente desempenho da 
organização. A flexibilidade de pessoas e da própria organização permite 
uma abordagem aberta, facilitando a aceitação da realidade e permitindo 
constantes reformulações que levam ao crescimento pessoal e grupal. A 
dignidade do grupo, e de cada um, se faz pelo respeito mútuo. (MARQUES, 
2011, p. 87) 
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A gestão participativa caracteriza-se por uma força de atuação consciente, 

pela qual os membros da escola reconhecem e assumem seu poder de influenciar 

na determinação da dinâmica dessa unidade escola, de sua cultura e de seus 

resultados. Mas, o que é Gestão Participativa? 

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de 
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, 
decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. 
Isso porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva 
conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, mediante 
reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade coletiva. 
(LUCK, 2006, p. 37) 

Sob a designação de participação, experiências são promovidas, muitas das 

quais algumas vezes com resultados mais negativos do que positivos. Nelas deve-se 

considerar a legitimidade do envolvimento de pessoas na determinação de ações e 

da sua própria efetivação. Isto porque, em nome da construção de uma sociedade 

democrática ou da promoção de maior envolvimento da comunidade escolar nas 

organizações, facilita-se a realização de atividades que possibilitem e até 

condicionem a sua participação.  

No entanto, existe a possibilidade de que essa prática, dita moderna porque 

permite uma participação democrática, permaneça ainda dentro do controle de 

pessoas e processos. Esta é a razão da análise do que é realmente a gestão 

participativa. 

Valerien cita algumas funções que o gestor deve adotar: 

- Manter os professores informados do que se passa na escola; recolher sua 
opinião e sua posição;- Criar uma atmosfera de trabalho, onde a livre 
expressão dos indivíduos não deve impedir a criação de um conjunto e de 
um todo positivo;- Encorajar cada professor a sentir-se membro de pleno 
direito de uma equipe;-Trocar informações importantes. (VALERIEN, 2017, 
p.67) 

A abordagem participativa na gestão escolar demanda maior participação de 

todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os também na 

realização das múltiplas tarefas de gestão. Esta abordagem também amplia a fonte 

de habilidades e de experiências que podem ser aplicadas na gestão das escolas. 

Conforme figura a seguir, onde se apresenta a importância da decisão 

partilhada. 
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     Figura 1: Decisão partilhada na escola 

 

  

     Fonte: 
8
BRASIL (2004, p.27) 

 

 

Por não haver uma única maneira de se implantar um sistema participativo 
de gestão escolar, identificamos alguns princípios gerais da abordagem 
participativa. Nos mais bem-sucedidos exemplos de gestão escolar 
participativa, observou-se que os diretores dedicam uma quantidade 
considerável de tempo à capacitação profissional e ao desenvolvimento de 
um sistema de acompanhamento escolar e de experiências pedagógicas 
pela reflexão-ação. (LUCK, 2006, p. 27) 

A participação em seu sentido pleno caracteriza-se por uma força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem 

seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade social, 

de sua cultura e de seus resultados. Lück relata algumas estratégias para facilitar a 

participação: 

- Identificar as oportunidades apropriadas para a ação e decisão 
compartilhada; -Estimular a participação dos membros da comunidade 
escolar; - Estabelecer normas de trabalho em equipe e orientar a sua 
efetivação; - Garantir os recursos necessários para apoiar os esforços 
participativos; - Prover reconhecimento coletivo pela participação e pela 

conclusão de tarefas. (LÜCK, 2009, p.54) 

                                            
8
 Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares: Conselho escolar, gestão democrática da 

educação e escolha do diretor. Brasília: 2004. 
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A responsabilidade da gestão participativa é complexa e envolve o 

entendimento e a competência relativa a questões políticas, pedagógicas e 

organizacionais, além das legais. Mas, para que a gestão participativa ocorra, ainda 

é necessário trilhar um caminho que certamente não será fácil, porém desafiador e 

somente será trilhado pelos verdadeiros agentes de mudança.  

 Nesse sentido, cabe afirmar que gestão democrática, participativa e 

compartilhada se torna possível quando todos os segmentos da escola são 

constantemente motivados e principalmente valorizados e envolvidos nos projetos 

pedagógicos construídos na escola.  

De acordo com Libâneo (2013), a gestão democrática participativa valoriza a 

participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, apostando 

na construção coletiva dos objetivos e do funcionamento da escola através do 

diálogo, do consenso. 

Com o apoio da comunidade, a escola vai evoluindo para atender melhor toda 

a comunidade escolar. A prática de gestão não se desenvolve de modo solitário. As 

mais diferentes ações que compõem a gestão de uma escola, ou sistema de ensino, 

são resultantes do trabalho de múltiplos sujeitos. 

  2.3.2 Funções da Gestão Escolar 

A gestão escolar engloba todas as atividades da instituição. Ela é 

responsável, através de seu gestor, por garantir a organização e desenvolvimento da 

gestão da escola, materializando planos e projetos elaborados pela mesma.  

O Art. 12 da Lei 9.394/96 destaca as principais incumbências da gestão 

escolar nas unidades de ensino com a seguinte redação: Os estabelecimentos de 

ensino, respeitada as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de: 

 I – Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

            II – Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  

            III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

            IV – Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

            V – Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
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          VI – Articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola;  

          VII – Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;  

          VIII – Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima cinquenta por cento do percentual 

permitido em lei 

Para a realização de suas funções, pode-se classificar a gestão escolar em 

três áreas que funcionam de forma interligada: a) Gestão de Recursos Humanos: 

refere-se ao relacionamento com pais, alunos, comunidade, professores e pessoal 

administrativo, que deve ocorrer de forma a garantir o perfeito funcionamento da 

escola, contornando os problemas que surgirem e as questões de relacionamento 

humano; b) Gestão Administrativa: relaciona-se à parte física e institucional. A parte 

física é o prédio e os equipamentos/materiais que a escola possui e a parte 

institucional são os direitos e deveres, as atividades da secretaria e a legislação 

escolar; c) Gestão Pedagógica: estabelece os objetivos gerais e específicos para o 

ensino, definindo-os a partir do perfil da comunidade e dos alunos, além de elaborar 

os conteúdos curriculares e acompanhar e avaliar os alunos, os professores e a 

equipe gestora.  

As atribuições da gestão pedagógica estão descritas no Regimento Escolar e 

no Projeto Político Pedagógico da escola. De acordo com Vieira (2018), o 

planejamento, a elaboração e a execução de uma proposta pedagógica são as 

principais atribuições das unidades de ensino, devendo ela, assim, na sua gestão, 

trilhar um caminho orientado por esta finalidade.  

 

2.4 A ESCOLA PARTICIPATIVA 

O grande desafio de uma gestão democrática em qualquer instituição, neste 

caso específico nas instituições escolares, é a transição do discurso para a prática. 

          Para tanto, se faz necessário enfrentar esse desafio com determinação, 

comprometimento e competência, objetivando a construção de uma escola 

democrática com qualidade social.  
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          De acordo com Lück, para que a gestão participativa aconteça, é necessário 

seguir alguns passos iniciais que incluem: 

1. Redigir um código de valores que represente o comprometimento de 
todos da escola com a gestão participativa. As frases que abordam os 
valores podem, muitas vezes, ser apenas uma estratégia do responsável 
por relações públicas. No entanto, se uma frase for desenvolvida com base 
no debate de um grupo numeroso de funcionários, pode agir como uma 
orientação sobre o que a organização pretende alcançar. As pessoas 
podem ser influenciadas e motivadas por um senso maior de propósito e as 
frases sobre conceitos e valores podem direcionar este esforço. 2. Construir 
o comprometimento pessoal de cada pessoa envolvida com a escola. Uma 
liderança forte é necessária para superar as várias barreiras e dificuldades. 
Se o diretor e a equipe de apoio não estiverem comprometidos, os 
professores sempre questionarão se o seu envolvimento será levado a sério 
ou se ele é realmente válido. 3. Promover a capacitação em serviço de 
professores e pais para que desenvolvam as habilidades necessárias à 
atuação participativa. Administrar participativamente, assim como ensinar, é 
uma forma de arte, quando bem praticada. No entanto, a gestão 
participativa baseia-se em habilidades e técnicas específicas. Ao 
desenvolver estas habilidades, os membros da escola necessitam de tempo 
para aperfeiçoá-las. 4. Circular a informação de cima para baixo na 
organização. Consultar é um esforço de mão dupla. Se este processo 
envolver a troca de idéias entre o diretor e os professores, o ambiente será 
mais propício à existência de consultas. E, embora nem todos os 
professores tenham interesse em participar do processo decisório, a maioria 
gosta de saber que algum dos seus colegas tomou parte no processo, 
representando suas percepções. A liderança participativa é uma estratégia 
empregada para aperfeiçoar a qualidade educacional. É a chave para 
liberar a riqueza do ser humano que está presa no sistema de ensino 
baseada no bom senso. (LÜCK, 1996, p.89) 

Saber ouvir opiniões diferentes e aprender a lidar com a diversidade são 

características necessárias ao diretor para levar à frente uma proposta de trabalho 

coletivo. Oferecer subsídios teóricos para elucidar dúvidas existentes e comentar 

experiências conhecidas são algumas sugestões para conduzir esse tipo de 

trabalho. 

Freire (2005) cita o diálogo como ponto fundamental na gestão participativa, 

pois é através dele que tomamos consciência e agimos conscientemente. 

A existência humana, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. Existir humanamente é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se 
volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 
pronunciar. (FREIRE, 2005, p. 93) 

 

Através de um constante diálogo é que surge a certeza de que se faz na 

escola uma gestão participativa. A participação da comunidade na elaboração dos 

projetos pedagógicos que a mesma pretenda desenvolver acontece a partir de 
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encontros e reuniões na própria escola. Trazer a comunidade para o debate sobre a 

prática a ser viabilizada no interior da escola representa o ponto alto no processo de 

gestão participativa, enquanto enfrentamento e negociação do caminho que se quer 

dar para a educação no meio em que se vive.  

A estratégia do envolvimento e participação da comunidade externa no 

cotidiano escolar conduz a um comprometimento maior desta para com o 

desenvolvimento da escola, a transformação social e a construção da democracia 

enquanto gestão compartilhada. 

Quando há participação e quando há gestão, estas conseguem estabelecer 

espaço e clima para que todos os seus membros discutam e decidam sobre os 

procedimentos a serem adotados e há também compromisso e responsabilidade 

quando da sua implementação, ou seja, a vontade coletiva organizada, exige e 

proporciona responsabilidade pelo processo de transformação, orientando o rumo 

que devemos tomar. 

A tarefa da gestão participativa na escola é contribuir para a implementação 

das mudanças ajudando a criar um clima favorável na comunidade que cerca a 

escola, pois a educação é um processo de construção de identidades e estas se 

constituem pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo reconhecimento do direito 

à igualdade. Trata-se de um clima no qual cada um perceba que tem 

responsabilidade por suas ações e sentimentos, onde a gestão da escola, entendida 

como a coordenação dos propósitos, ações e recursos que uma instituição 

empreende para alcançar objetivos institucionais e sociais propostos, é o desafio 

que é posto aos professores no processo de gestão participativa na escola.   

A compreensão de que participar significa atuar conscientemente em 

determinado contexto, faz dessa ação um impulsionador do ambiente escolar. Nesse 

sentido, a instituição escolar não é transformada apenas por sua determinação a 

partir de leis, decretos ou programas. É importante e necessário que a gestão 

escolar promova um clima propício à participação das pessoas, dos professores, dos 

alunos, dos pais e dos demais membros da comunidade, no processo de 

implementação de uma reforma educacional.  

Em face disso, o comprometimento com a gestão escolar, evidenciado 

diariamente nas salas de aula, é expressão do projeto educativo que oferecemos à 

sociedade. Portanto, se queremos verdadeiramente uma sociedade mais justa e 
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democrática, faz-se necessário vivenciar a democracia nas unidades escolares, uma 

vez que a escola é o local de formação permanente do professor.  

Anísio Teixeira foi o pioneiro no Brasil a estudar a gestão da escola e a ação 

administrativa escolar, termo que atualmente chamamos de tomada de decisão. A 

palavra decisão (do latim decisione) significa resolução, julgamento, escolha entre 

soluções possíveis.  A tomada de decisão expressa, na gestão democrática da 

educação, os compromissos com o ensino, com o conhecimento, com a escola e 

com a sala de aula.  

Este não é um momento isolado: resulta de um processo complexo que vai 

sendo construído sucessivamente e coletivamente, uma vez que a gestão 

democrática da educação ocorre na instituição escola, instituição eminentemente 

coletiva.  

Veiga nos mostra que: 

 A construção de ações coletivas depende de nossa capacidade de diálogo, 
por meio do qual a valorização da diferença precisa unir-se ao diálogo em 
prol de propósitos comuns, objetivando a construção de visão social que 
esteja além das preocupações particulares de grupos sociais específicos, o 
que sabemos ser um tema difícil, para o qual criar formas de revisão e 
formação dos profissionais da educação é um dos caminhos para a 
compreensão da realidade, que nada mais é, do que um espaço incerto. 
(VEIGA, 2003ª, p.103) 

 Nesse viés, o desenvolvimento profissional articula-se com o 

desenvolvimento pessoal e organizacional. O desenvolvimento pessoal refere-se aos 

professores em seu próprio processo de formação, por meio de reflexão acerca de 

sua prática cotidiana e sua identidade pessoal, gerando experiências significativas.  

O desenvolvimento organizacional são as formas de organização e gestão da 

escola como um todo, especificamente fortalecida pelo trabalho coletivo.  A 

articulação de desenvolvimento profissional, pessoal e organizacional é decisiva no 

âmbito da escola e, principalmente, dos projetos compartilhados. A organização e a 

gestão escolar ocorrem mediante formas participativas, configurando a escola como 

uma comunidade democrática de aprendizagem, responsável pela formação 

continuada dos profissionais da educação.   

 

   2.4.1 Projeto Político-Pedagógico (PPP)  
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  O Projeto Político-Pedagógico é um dos instrumentos que define a gestão 

democrática, e se caracteriza por sua elaboração coletiva. Ele é o documento 

norteador das ações da escola.  

          Segundo Libâneo (2004), é o documento que detalha objetivos, diretrizes e 

ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese 

das exigências sociais e legais do ensino e os propósitos e expectativas da 

comunidade escolar. 

Ele deve contemplar a dimensão de participação da comunidade escolar, pois 

sua elaboração, de acordo com Veiga 

É de corresponsabilidade dos professores, dos pais, dos alunos, do pessoal 
técnico-administrativo e dos segmentos organizados da sociedade local, 
contando ainda, com a colaboração e a assessoria efetivas de profissionais 
ligados à educação. (VEIGA, 2003, p.13) 

Portanto, proposta pedagógica representa a escola, ou seja, é a identidade da 

instituição de ensino. Define os objetivos e quais caminhos seguir para alcançá-los. 

Deve ser fruto de todos os participantes da comunidade escolar, isto é, deve ser 

formulado pelo diretor, coordenador, professores, funcionários da unidade escolar, 

pais e alunos (LOPES, 2013).  

Em outras palavras, o Projeto Político-Pedagógico deve expressar uma 

intencionalidade, ou seja, apontar para um caminho coletivamente buscando e 

assumido, o que pressupõe um forte espírito de solidariedade entre outros atores 

que participam da sua construção. 

O Projeto Político-Pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser 
entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de 
planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, 
que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar a partir 
de um posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da 
realidade. (VASCONCELOS, 2009, p.17)  

 Lopes (2013, p.45) diz que o PPP é assim denominado devido às suas 

funções e aspirações dentro da escola, sendo que as próprias palavras que 

compõem o seu nome falam muito sobre ele:  

a) é projeto porque contém metas e objetivos concretos a serem alcançadas 
em um determinado período de tempo;  

b) é político à medida que considera a escola como um espaço onde se 
formam cidadãos responsáveis e críticos para viverem em sociedade;  

c) é pedagógico porque define, reúne e organiza as atividades necessárias 
para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem no ambiente escolar. 
(LOPES, 2013, p.45) 
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O PPP é uma obrigação legal descrita na Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a), no 

inciso I do art.129 , sendo seu  principal objetivo o de democratizar a escola, 

definindo sua identidade baseado no perfil de todos que participam das atividades 

da escola e na comunidade a sua volta.  Para tanto, orienta os profissionais da 

escola e as famílias a como concretizar as ações previstas na proposta pedagógica.   

Através do Projeto Político-Pedagógico, a escola busca um ideal a alcançar 

de uma forma planejada, o que proporciona resultados mais eficientes e seguros, ou 

seja, é um conjunto de princípios que norteiam a elaboração e execução do 

planejamento e que implica que este planejamento seja realizado em todas as 

atividades escolares, e, após a execução das ações previstas, haja a avaliação do 

processo e mudança caso seja necessário.  

Em síntese, o PPP é um instrumento de transformação da realidade; envolve 

tudo que estiver relacionado com o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora 

da escola, sendo necessário que o mesmo esteja comprometido com as 

necessidades culturais e sociais da comunidade e fazendo com que a mesma se 

sinta parte na elaboração e nas ações desenvolvidas e não apenas produto destas 

ações.    

   2.4.2 Gestão e Liderança  

Liderança é a capacidade de influenciar, motivar, integrar e organizar pessoas 

e grupos a trabalharem para a consecução de objetivos. Em uma gestão 

participativa, não basta que haja na equipe certas pessoas que apenas administrem 

a realização das metas, objetivos, recursos e meios já previstos.  

É preciso que se consiga da equipe o compartilhamento das intenções, 

valores, práticas, de modo que os interesses do grupo sejam canalizados para esses 

objetivos, e que várias pessoas possam assumir a liderança e desenvolver essas 

qualidades (LIBÂNEO, 2013).  

Considera-se a atuação de um gestor segundo os moldes de uma ação 

democrática.  

 

                                            
9
 O artigo 12 da LDB (lei nº 9394/96) define que os "estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 

e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de: elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 
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A direção é um atributo da gestão, mediante à qual é canalizado o trabalho 
conjunto das pessoas, orientando-as e integrando-as no rumo dos objetivos. 
A direção põe em ação o processo de tomada de decisões na organização e 
coordena os trabalhos de modo que sejam executados da melhor maneira. 
(LIBANEO, 2013, p.67) 

De acordo com a Concepção de Silva:  

Um gestor que se encontra engessado neste modelo administrativo, a 
fim de se manter no cargo, procurará exercer uma gestão autoritária 
e centralizadora, buscando o controle e a fiscalização das 
atividades concernentes ao ambiente escolar. ( SILVA, 2010, p.34)   

Como resultado deste procedimento, haverá um processo educativo 

marcado pela fragmentação e burocracia. Sendo assim, fica claro que a 

consolidação de uma gestão democrática não é uma alternativa que se 

efetiva espontânea e facilmente. Mesmo porque, não raras vezes, a autoridade 

do gestor escolar foi exercida de maneira extremamente autoritária, como forma 

de poder de comandar, de exigir obediência, de dirigir e mandar, enfim, de 

dominação. Todas essas características são verdadeiros entraves para a 

materialização de uma gestão democrática e participativa. 

Frente a esta concepção autoritária, já numa perspectiva democrática, o 

gestor ou diretor “é aquele que está na liderança, a serviço da comunidade escolar 

para o alcance de suas finalidades”. (HORA, 2017, p. 52).  

Neste caso, se o gestor age em prol do crescimento coletivo, deverá 

fazer de sua autoridade uma verdadeira ação integrada, incentivando a 

participação ativa dos mais diferentes “atores” da educação. É assim que a escola 

passa a ser o resultado do exercício de todos os componentes da comunidade 

escolar, visando sempre o alcance dos objetivos traçados pelo projeto político-

pedagógico construído de forma coletiva.  

Para Lopes (2013, p.117), “o gestor deve exercer uma liderança positiva 

sobre sua equipe e a comunidade escolar, pois a liderança é um processo de 

comunicação pautado por uma interação bilateral”.  

Desde modo, a liderança é vista como a execução de atos que auxiliam 

o grupo a atingir seus resultados pretendidos. Nisto reside a razão de ser da 

liderança, ou seja, uma forma de mobilizar as pessoas em ações compartilhadas. 

   

          É através do exercício da liderança que o gestor conseguirá fazer com 

que sua equipe venha a perseguir determinadas metas ou objetivos. É por isto que 
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liderança e motivação são palavras justapostas, uma vez que a motivação é um 

fator chave para o bom desempenho das pessoas.  

          A atuação de um gestor, segundo os moldes de uma ação democrática não é 

algo que se constitui de forma natural. Assim, pode-se facilmente um gestor ou 

até mesmo um diretor firmar sua ação pautada nos moldes tradicionais e 

reducionistas de gestão. El equipo gestor debe trabajar vinculado a la comunidad y 

las necesidades de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

2.5 O PAPEL DO GESTOR FRENTE À FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E O 

COMPROMISSO COM O ACOLHIMENTO   

É papel do gestor enfrentar e vencer desafios inerentes à unidade escolar que 

ele administra. Ele é o articulador político da instituição que lidera, sendo ele o elo 

entre a Secretaria de Estado da Educação e a comunidade escolar que representa. 

 Para Silva (2010), enquanto articulador e personagem marcante da história 

escolar, o gestor deve possuir visão global e formação ampla e humana para aliar as 

peculiaridades da instituição, os recursos humanos, materiais e financeiros à 

comunidade escolar com a qual deve ser parceiro. Pelo fato de liderar um grupo com 

um imenso universo de concepções culturais, o gestor deve ter postura menos 

prática e mais dialética. 

Para Pozner (2015, p. 72), “o dirigente é responsável em levar adiante a 

gestão da escola que administra. Ser um gestor implica a competência de intervir na 

instituição considerando a totalidade das dimensões que lhe dão sentido”.  

Além das três dimensões tradicionais já conhecidas pedagógica, 

administrativa e financeira, a autora acrescenta outras duas: a dimensão comunitária 

e a dimensão organizacional-operativa 

O aspecto comunitário contempla a relação sociedade-escola e, mais 

especificamente, a comunidade local e sua escola. A dimensão organizacional-

operativa constitui-se no suporte de todas as outras, facilitando a articulação entre 

elas. 

 

Para Lück: 



45 

 

 

O gestor escolar tem como função precípua coordenar e orientar todos os 
esforços no sentido de que a escola, como um todo, produza os melhores 
resultados possíveis no sentido de atendimento às necessidades dos 
educandos e a promoção do seu desenvolvimento. Para (LÜCK, 2006, p.67) 

Dentro desta concepção, o gestor deve revestir-se de esforços voltados para 

o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, para que a sua 

atuação participativa se torne gradativamente mais eficiente. O gestor assume a 

responsabilidade quanto à consecução eficaz da política educacional do sistema e 

desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, organizando, dinamizando e 

coordenando todos os esforços nesse sentido e controlando todos os recursos para 

tal. 

Devido a sua posição central na escola, o gestor, no desempenho de seu 

papel, exerce forte influência sobre todos os setores e pessoas da escola. Lück 

(2006) relata ainda que o gestor deve ter a habilidade de influenciar o ambiente que 

depende, em grande parte, da qualidade e do clima escolar, do desempenho do seu 

pessoal e da qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

A vivência de uma metodologia participativa em que as relações solidárias de 

convivência pontificam, provocam, mesmo que lentamente, a concretização de uma 

nova ordem social. Deve propiciar à comunidade escolar a experiência de uma nova 

dimensão da vida em sociedade, na qual não participe só da execução, mas 

também da discussão dos rumos da instituição escolar. Em outras palavras, sendo 

presença ativa e criativa no ambiente escolar. 

O clima relacional de uma escola provém basicamente dos educadores que 

nela atuam. São eles que determinam as relações internas através do acolhimento, 

da aceitação, da empatia, da real comunicação, do diálogo, do ouvir e do partilhar 

interesses, preocupações e esperanças. 

Para desencadear uma ação educativa participativa, o grupo abre-se ao 
diálogo, a comunicação, entra em “contato” com a outra pessoa, só o 
conseguindo no diálogo, na empatia. O homem, ser de relações, tem na 
convivência e no relacionamento elementos para seu crescimento pessoal. 
(DALMÁS, 2017, p. 40) 

Dessa forma, o gestor deve proporcionar no ambiente escolar ações que 

viabilizem a participação de todos de forma compartilhada, como também garantir a 

formação continuada de seus profissionais, contribuindo para a qualificação da 

prática pedagógica bem como, desenvolvendo um clima integrador e de diálogo.  
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O processo participativo visa envolver a todas as pessoas da instituição 

escolar, na busca comum, como também na responsabilidade pelo todo da 

instituição. Importante ter a clareza de que a instituição escola sempre vai estar 

imbricada em sua função social, nas mudanças advindas de cada época no seu 

espaço e contexto social e histórico.  

Assim, ao pensar na função social da escola, busca-se na afirmação de 

Nóvoa (2009, p.5), “para quem a escola desviou-se muitas vezes das tarefas do 

ensino e da aprendizagem para se dedicar às missões sociais”. 

 Nesse ponto, entende-se que a função social da escola ultrapassa a troca do 

conhecimento sistemático em sala de aula. Para compreender a função social da 

escola hoje, é importante situá-la no mundo moderno, observando os vários papéis 

exercidos por ela, ao longo do tempo. 

 Neste sentido, cabe uma profunda reflexão sobre a escola  e a forma com 

que ela lida  com as missões sociais, e como se envolve com os problemas sociais 

em que se cerca no seu cotidiano, e, principalmente, o  objetivo levantado nesta 

dissertação,  que visa conhecer quais os desafios enfrentados pelo gestor escolar no 

acolhimento ao aluno imigrante. Em outras palavras, a escola acaba acolhendo 

todos esses problemas e outros não mencionados.  

 Acresce-se que, na gestão democrática, o processo de acolhimento passa a 

atuar como luta política que vislumbra as especificidades da prática social e não se 

atém apenas à escolarização, mas possui o lócus privilegiado no seu papel político- 

institucional, resgatando a função social da escola e compromisso com a alteridade. 

   2.5.1 A alteridade: Primeiro Passo para o Acolhimento 

O termo alteridade possui o significado de se colocar no lugar do outro na 

relação interpessoal, com consideração, valorização, identificação e dialogar com 

esse outro.  

A alteridade nas relações é pré-requisito para o exercício da cidadania e para 

se estabelecer uma relação pacífica e construtiva com os diferentes, na medida em 

que se identifique, entenda e aprenda a aprender com o contrário.  

Dessa forma, apenas existimos a partir do outro, da visão do outro, o que nos 

permite também compreender o mundo a partir de um olhar diferenciado, partindo 
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tanto do diferente quanto de nós mesmos, sensibilizados que somos pela 

experiência do contato (10FURTADO, S/d). 

A alteridade, assim como a ética e a cidadania, é um referencial importante 

para qualquer modo de convivência humana. Esta base deve ser construída em 

todos os tipos de relação, como na família, na escola e em outras, a fim de nortear e 

auxiliar a formação de cidadãos mais justos e humanos, capazes de olhar para o 

outro de modo diferente. 

 Assim, quando olha e se fala em sujeito imigrante, é com o intuito de 

compreender que o imigrante é ator principal nesta peça complexa que é a vida 

imigrante. Paradoxalmente não há representação; apenas enfrentamentos do real, 

da realidade social em que ele, enquanto sujeito, está inserido. 

Esse enfrentamento do real expressa-se diante de uma situação nova 

encontrada pelo migrante, imigrante ou emigrante. Um caso concreto desse fato 

consiste em o migrante se defrontar com uma cultura diferente da dele.  

Diante dessa nova cultura, esse emigrante passa a ser simultaneamente 

sujeito e objeto. Sujeito enquanto está apenas passivo, recebendo sem reagir a 

cultura diferente da sua. Nesse sentido, o sujeito migrante se acultura com relativa 

facilidade e esses traços culturais são trazidos com ele no seu retorno ao país de 

origem (GOMES, 2020).  

Esse conteúdo cultural é incorporado ao seu modo de pensar e nas suas 

atitudes, de tal modo que, muitas vezes, passa a ver a vida, ou seja, a ter uma 

cosmovisão influenciada pelo modo de vida do país para o qual migrou.   
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 FURTADO, Júlio. Docência e Alteridade.  Disponível em:  http://juliofurtado.com.br  Acesso em: 
março 2021.  
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Figura 2:  Venezuelanos migram para o Brasil pelo Estado de RR 

 

 

Fonte: https://g1.globo.com.Roraima/RR (Acesso em março de 2021). 

Para Gomes (2020), esse imigrante, enquanto sujeito de seu próprio 

pensamento, não se deixa sensibilizar com o nacionalismo e patriotismo. É possível 

até perguntar se as noções de nação e pátria são acalentadas no imaginário desse 

sujeito migrante ou se ele é totalmente indiferente quanto a isso. 

Segundo Lussi (2008, p.54), “o tema das migrações relaciona o tema da 

alteridade, que trata do reconhecimento, ou da falta de reconhecimento do outro”.   

Para o autor acima citado, quando se pensa ou se fala em alteridade, pressupõe-se 

que exista outro, e isto mostra que a dimensão de totalidade e infinito, e que a 

dimensão de totalidade do eu individual ocorrem pela manifestação da ação do 

mesmo com relação ao outro. Sendo assim, seria bem provável que a humanidade 

viveria em melhores condições se reconhecesse a relação de alteridade com o 

outro.  
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A alteridade é a dimensão que perfaz o ser do sujeito, transcende a sua 
vontade sem tornar-se uma categoria transcendental. Ela existe como 
abertura histórica que se realiza na relação com o outro, contudo é uma 
dimensão metafísica da existência humana. A alteridade se impõe como 
condição do ser. Ela sempre se realiza como relação com o outro. A 
alteridade é sempre uma abertura para o outro, por isso é sempre relação 
ética. (LEVINAS,1982, p.135)        

          Nesse sentido, a alteridade pode ser caracterizada pela interação e 

interdependência do outro. Ela é, sem dúvida, a natureza ou a condição do que é o 

outro, e é através dessa concepção que surge quando se olha para o rosto do outro 

e vemos um ser que muitas vezes não faz parte do meu habitat. 

          Esse encontro de contrários exige de cada lado uma tolerância mútua, assim 

como ambas as partes devem procurar agregar valores umas às outras e buscar 

tirar proveito de coisas que possam beneficiar suas relações interpessoais. 

          Paralelo a essa relação alteritária incompleta existe também o problema da 

língua estrangeira, que é um fator negativo para a adaptação do imigrante. A falta de 

domínio da língua dificulta a comunicação, dificulta a sua vida em todos os aspectos, 

principalmente na escola. 

  Nesse viés, a atual política inclusiva coloca o direito de todos à educação de 

qualidade como inquestionável. Do ponto de vista histórico, a proposição de uma 

escola para todos ganha vulto a partir de uma série de movimentos sociais 

organizados em prol da garantia do direito à educação escolarizada dos grupos 

minoritários. 

          Importante destacar que, entre esses grupos minoritários está o estrangeiro. A 

Constituição Federal (1988) traz como baluarte o seguinte, em seu Artigo 3º, Inciso 

IV: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”  

          O ideal é que a Educação em Direitos Humanos contagie a sociedade como 

um todo, e que venha a ser transmitida nos lares por pais conscientes, nas escolas 

por professores das mais variadas áreas, que tenham como ideal de educação o 

progresso do ser humano no seu sentido mais alto possível. 

          Também a escola, enquanto ambiente concreto da ação educativa, deve ser, 

nesse processo, o ponto de partida. Nesse contexto, são os alunos, professores e 

especialistas, com a participação social, que constroem o seu caminhar para a 

elaboração e organização curricular, ou seja, o projeto pedagógico da Instituição. 
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   2.5.2 A Educação em Diretos Humanos: Uma Função Social da Escola     

          Uma Instituição de ensino é um espaço privilegiado de aprendizagem e 

ensino, no qual favorece a construção de educação para paz e para democracia e 

exercício de cidadania. Dessa forma, considera-se o espaço escolar como alicerce 

para a cidadania, que, segundo Dallari (1998):  

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 
social. (DALLARI, 1998. p. 14) 

  Para que aconteça uma educação pautada na formação da cidadania ativa, 

inclusiva e intelectual, torna-se imprescindível que a bandeira dos direitos 

humanos esteja hasteada. São os direitos humanos que revolucionam a 

perspectiva sobre a universalidade dos direitos fundamentais, pois considera o ser 

humano como fonte de todo direito, independentemente do sexo, se rico ou 

pobre, crentes e ateus estrangeiros ou nacionais. Em qualquer lugar há a 

valorização da dignidade da pessoa humana. 

          O Estado que reconhece a Educação em Direitos Humanos em sua 

constituição, avança no quesito humanitário, pois facilita a proteção e promoção dos 

direitos humanos que são naturais e universais, no qual ninguém poderá ser 

discriminado, maltratado, excluído, etc. 

No entanto, a xenofobia, um dos grandes fatores da exclusão social, vem 

desde a antiguidade, onde mulheres, estrangeiros, deficientes e demais pessoas 

consideradas fora do que é normal pela sociedade eram excluídas. Mas, o 

fenômeno na época era tido como natural, e de certa forma prevalece até hoje na 

mentalidade de alguns. 

A crise econômica mundial que ocorre na idade contemporânea, dá evidência 

à pobreza, tornando a exclusão social com maior visibilidade e força, onde os efeitos 

dessa exclusão despontam, levando povos a migrarem, o que gera desemprego 

prolongado, onde muitos passam a ser socialmente excluídos.  

 A exclusão gerada pela discriminação, que, consequentemente, adentra-se 

pela xenofobia, passa a ser tema centralizador nos diversos meios da sociedade.   

Destaca-se que a exclusão ocorre devido às práticas e valores da cultura que 

orientam as ações do homem, sendo resultado de um processo histórico de 
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construção de valores morais por parte das diferentes culturas. Este movimento do 

que é normal/anormal também parte para a educação e provoca movimentos no 

contexto escolar.  

          Esses atributos  exigem uma postura pedagógica de  toda comunidade 

escolar, para que ajam com uma postura dialógica, como a de formar sujeitos 

que se reconheçam como pessoas de direitos e deveres, participativos solidários 

e responsáveis pela sua atitude; desenvolver a tolerância para romper com a 

cultura e as práticas de exclusão social e moral criar uma cultura de paz; além de 

promover os diálogos na escola e comunidade. Daí a importância de entender os 

pressupostos de uma educação e escola inclusiva. 

2.6 O ACOLHER: UMA  ATITUDE INCLUSIVA 

A concepção e os princípios da educação inclusiva dentro de um contexto 

mais amplo que dizem respeito à estrutura da sociedade se encontram associados 

aos movimentos de garantia dos direitos, e exigem a transformação dos sistemas de 

ensino em relação à fundamentação, à prática pedagógica e aos aspectos do 

cotidiano da escola. 

Em seu Ar. 5º, a Constituição garante o princípio de igualdade: Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). Além disso, a Constituição 

Federal garante em seu Art. 205 que a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família.  

          Portanto, a Constituição Federal garante a todos os alunos a frequência no 

ensino regular, com base no princípio de igualdade. Assim, todo aluno tem direito de 

estar matriculado no ensino regular e a escola tem o dever de matricular todos os 

alunos, não devendo discriminar qualquer pessoa sob qualquer outro pretexto. 

 Acresce-se que a educação, na DUDH11 assume papel especial na promoção 

dos direitos humanos. Ela é, ao mesmo tempo, um direito humano em si e condição 

para a garantia dos demais direitos. Em seu artigo 26, a Declaração especifica 

algumas características do direito à educação:  

                                            
11

 Declaração dos Direito dos Homens.  
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§1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, baseada no mérito. 

§2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz. 

          A Educação inclusiva foi um dos campos de importantes reformas, a partir da 

década de 1990. A educação, ou, mais especificamente, os sistemas educacionais 

têm se deparado com políticas destinadas a efetuar mudanças na instituição escolar 

envolvendo: os currículos, a obrigatoriedade, a acessibilidade, a quantidade de anos 

do atendimento da educação básica e mudanças quanto à questão da 

universalização do acesso. 

   Sob esse prisma, a inclusão social tem como função principal trazer aquele que 

é excluído socialmente por algum motivo para uma sociedade, para que ele participe 

de todos os aspectos e dimensões da vida como: o econômico, o cultural, o político, 

o religioso, como todos os demais. Infelizmente, pode-se dizer que inclusão social, 

no que se refere a acolher o outro, o forasteiro e o estrangeiro, é um tema distante 

da realidade social do Brasil.  

E esse é um dos desafios fundamentais de uma educação que contribua 
para quebrar o encanto do desencanto, para nos livrar da resignação, para 
recuperar ou para construir nossa consciência em critérios de igualdade de 
justiça, uma sociedade na qual a proclamação da liberdade individual não 
questiona os direitos e a felicidade de todos. Uma sociedade em que a 
diferença seja uma possibilidade para a construção de nossa autonomia, 
não o argumento para legitimar injustas desigualdades econômicas, sociais 
e políticas. (GENTILI, 2003, p. 54) 

          Assim, adotar uma filosofia inclusiva consiste em entender para si e para os 

outros os direitos democráticos e igualitários da inclusão.  

Para Santos (1999): “Temos o direito à igualdade, quando a diferença nos 

inferioriza; temos o direito de sermos diferentes, quando a igualdade nos 

descaracteriza”. 

          Incluir vem do latim includere, que significa compreender, abranger; conter em 

si, envolver, implicar; inserir, intercalar, introduzir, fazer parte, figurar entre outros; 

pertencer juntamente com outros.  Em nenhum momento essa definição pressupõe 

que o ser incluído precisa ser igual ou semelhante aos demais aos quais se 
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agregou. Quando se fala de uma sociedade inclusiva, pensa-se naquela que valoriza 

a diversidade humana e fortalece a aceitação das diferenças individuais.  

          É dentro dela que se aprende a conviver, contribuir e construir juntos um 

mundo de oportunidades reais (não obrigatoriamente iguais) para todos. 

Considerando que a escola não é apenas um espaço social de emancipação ou 

libertador, mas também é um cenário de socialização de mudança. Neste sentido, a 

inclusão não tem um fim, pois ela representa, em sua essência, mais um processo 

do que um destino.  

          A inclusão representa, de fato, uma mudança conceitual e nos valores 

culturais para as escolas e para a sociedade como um todo. E que a escola seja 

realmente um lugar onde não são observadas diferenças, tais como, cor, credo, 

raça, potencialidades, limites, etc., é preciso que realmente a escola seja um local de 

aprendizagem da cidadania (FUMEGALLI, 2012).  

          E os docentes estão tentando estabelecer novos paradigmas e reelaborando 

os projetos educacionais, a partir de uma visão dos discentes, voltados para as suas 

particularidades.    

    2.6.1 A Escola Inclusiva  

A instituição escolar e suas relações é um assunto muito complexo porque 

envolve uma gama de situações, ora animadoras, ora desanimadoras, mas, nem por 

isto ela deve deixar de ter como objetivo a formação de cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres, desenvolvendo suas atitudes e convicções, sem estar a 

serviço de nenhum grupo dominante.  

Para que a escola atinja os objetivos para consolidar-se como inclusiva, é 

necessário que todos, pais, alunos, professores, comunidade e escola estejam 

empenhados na construção e novas axiologias, tendo o ser humano como cerne 

principal nessa construção. 

 Sendo a educação um processo que nos acompanha durante toda a vida, ela 

está presente em todos os lugares em que a criança se encontra, acontece de fora e 

dentro da escola. Ela é condição necessária para a vida humana. Mas, a educação, 

ao mesmo tempo em que é instrumento de controle social e também oprime, pode 

libertar.  
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Segundo Libâneo:  

A educação é um conceito amplo que se refere ao processo de 
desenvolvimento unilateral da personalidade, envolvendo a formação de 
qualidade humanas físicas, morais, intelectuais, estéticas, tempo em vista a 
orientação da atividade humana. (LIBÂNEO, 2013, p. 22) 

Na sua relação com o meio social, num determinado contexto de relações 

sociais.  

A educação corresponde, pois, a toda modalidade de influência e inter-
relações que convergem para a formação de traços de personalidade social 
e do caráter, implicando uma concepção de mundo, ideias, valores, modos 
de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, políticas, 
princípios de ação frente às situações reais e desafios da vida prática. 
(GOMES, 2020, p.65) 
 

A figura a seguir demostra o esforço das escolas roraimenses na acolhida das 

crianças venezuelanas através do ensino da Língua Portuguesa. 

Figura 3: Aulas de português para crianças venezuelanas 

 

Fonte: Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima (Acesso: março /2020). 
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O Art. 205 da constituição da República Federativa do Brasil define que: “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”. 

Neste sentido, a educação é um fator determinante no desenvolvimento do 

ser humano, e, por isto, merece toda a atenção, permitindo e favorecendo a 

discussão na busca de alternativas para que o processo seja o mais natural 

possível, onde os agentes envolvidos sintam-se partes importantes e responsáveis 

diretos pelos resultados almejados.  

Para Durkheim (1999): 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações 
que não se encontram ainda preparadas para a vida social: tem por objetivo 
suscitar e desenvolver na criança, certo número de estados físicos, 
intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e 
pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine. 
(DURKHEIM, 1999, p. 41)  

Da definição de Durkheim pode-se extrair duas ideias importantes: a 

educação é ao mesmo tempo múltipla e una. A educação é una porque interioriza no 

indivíduo ideias que fazem parte do meio social em que vive: e também é múltipla 

porque transmite uma soma de conhecimentos distintos, que variam de classe para 

classe social ou de profissão para profissão. Portanto, apesar de ela ser una, pode 

existir, dentro dessa unidade, uma certa diversidade ou especialização de 

conhecimentos. 

 Ainda Durkheim (1999, p. 41) afirma que: “Cada um de nós, embora 

formando uma unidade, são constituídos de dois seres: um ser individual, e um ser 

social. Construir este ser em cada um de nós tal é o fim da educação”.  

Como seres que não apenas não somente se vive, mas se convive. Por isto    

é imprescindível que a escola tenha como meta o exercício para a construção de 

uma participação mais democrática e participativa, onde toda comunidade escolar 

participe, viva a escola e acolha não somente os alunos migrantes, mas toda a 

escola, para que se fortaleçam os pilares de convívio no espaço institucional. 
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   2.6.2 Pilares para um Convívio na Escola  

  Nestes novos tempos urge a necessidade de pensar por si, mas também de 

ser capaz de pensar em trabalhar com os outros. Tem que saber ler como apoio no 

conhecimento histórico, os sinais do presente que lhe permitirão antever e preparar 

o futuro (FERNANDES, 2018). 

 Nessa perspectiva, o relatório da UNESCO sobre educação para o século 

XXI, mais conhecido como Relatório Delors (1996), faz assentar a educação dos 

futuros cidadãos em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos e a viver com os outros e aprender a ser. “Assim, o século XXI terá 

como fundamento quatro pilares”, segundo o Relatório Delors (1996, p. 54). 

    2.6.2.1 Aprender a Ser 

 Para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir cada 

vez melhor com a capacidade de autonomia, discernimento e de responsabilidade 

pessoal. Para isto, não negligenciar na educação nenhuma das capacidades de 

cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas e aptidão 

para comunicar. 

 Essa aprendizagem aponta para a educação da sensibilidade, que permite ao 

sujeito a vivência da solidariedade, do amor fraterno através de um comportamento 

ético e político nas atitudes concretas da vida.  É ter senso-crítico e reflexivo ao 

realizar ações de comunicação com seus semelhantes, isto é, auto avaliar suas 

atitudes perante a reação do outro, mudando seu comportamento visando uma 

melhor qualidade de vida para si e para o grupo de pessoas com as quais se 

relaciona. É ser autônomo, independente, criativo, transformador no desempenho de 

seus atos. 

    2.6.2.2 Aprender a Conviver 

 Desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências – realizarem projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos no 

respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Esse 

aprendizado significa o desenvolvimento da habilidade de viver em comunidade, 

conviver com o grupo, sendo solidário, ético, capaz de administrar conflitos e 
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experimentar a partilha. Implica, também, ser responsável diante dos compromissos 

assumidos e em ter a capacidade de sentir prazer com o sucesso coletivo. 

   2.6.2.3 Aprender a Fazer 

 Não somente para adquirir uma qualificação profissional, mas, duma maneira 

mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas 

situações e trabalhar em equipe.  

No entanto, é necessário aprender a fazer, no âmbito das diversas 

experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos adolescentes e jovens, 

quer espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente graças 

ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho.  

Trata-se do desenvolvimento de habilidades e competências que permitem 

resolver conflitos, enfrentar desafios com iniciativas próprias. O sujeito é capaz de 

criar estratégias de análise e síntese que fundamentam sua argumentação. 

    2.6.2.4 Aprender a Conhecer 

 Combinando uma cultura geralmente vasta com a possibilidade de se 

trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. O que significa 

aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação 

ao longo de toda a vida. Tal aprendizagem significa aprender a observar sua maneira 

de raciocinar, de investigar, de pensar num processo que cresce ininterruptamente. 

Aprender a conviver e aprender a ser são aprendizagens para a vida, é um processo 

formativo de ordem pessoal.  

 A forma como as pessoas tecem as relações sociais justas, igualitárias, de 

respeito à natureza, com consciência de que vivem em um mundo global é 

alicerçada no pilar da aprendizagem da convivência e da construção pessoal. Dentro 

destes princípios se instiga a pessoa para adquirir a consciência cósmica e implica 

entender que todos seus atos podem melhorar ou prejudicar a vida na família, na 

sociedade, no planeta. Essa aprendizagem para a vida acontece num processo 

cumulativo e contínuo, cabendo explorar o momento histórico vivido.  

Essas relações sociais nos remetem a um compromisso de cumplicidade, 

solidariedade, intencionalidade e afeto. Aprender a fazer e aprender a conhecer 
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representa o encontro entre teoria e prática, que deve conter informações 

conectadas, com posicionamento crítico e reflexivo.  

É um processo cognitivo de formação científica contínua. Esta proposta abre 

a visão de que a educação não tem fim, renova-se dia a dia. Elas nos remetem à 

conquista da ciência e da técnica, através da interdisciplinaridade. Vale dizer que as 

aprendizagens se conectam num todo complexo e harmonioso. A partir dessa visão 

dos quatro pilares do conhecimento podem-se prever grandes consequências na 

educação.  

O ensino-aprendizagem deverá ser capaz de ensinar a pensar, saber 

comunicar-se, saber pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações 

teóricas, ser independente e autônomo, enfim, ser socialmente competente. Além de 

ensinar a usar o poder da visão crítica, entender o contexto do mundo, ser o ator da 

própria história, cultivar o sentimento de solidariedade, lutar por uma sociedade mais 

justa e solidária. 
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CAPÍTULO III: O PERCURSO METODOLÓGICO  

Este capítulo é dedicado à forma de desenvolvimento da pesquisa. Visa 

permitir, através da exposição detalhada dos passos seguidos, quando da 

formulação e desenvolvimento do estudo em questão, dar ao leitor subsídios para a 

compreensão e entendimento do mesmo. 

Para atender aos objetivos deste estudo, a presente dissertação caracteriza-

se como uma pesquisa que apresenta características qualitativas, exploratória 

quanto a seu objetivo:  o método dialético. O método é considerado por Barros e 

Gasparin (2009, p. 32) como uma maneira própria de entender a realidade social, 

que é também histórica.  

Segundo esses autores, “cada concepção de realidade determina um método 

específico para sua investigação”. Com esse método de investigação objetiva-se 

alcançar o concreto no pensamento, ou seja, uma ideia diferente do concreto real, 

que é o empírico. Assim, após investigação e análise dos elementos constitutivos do 

objeto alcança-se a compreensão das suas múltiplas determinações.  

Esta atitude metódica de conhecer o objeto em si é social. Cada fenômeno 

sempre terá um correspondente de interação que dinamiza a relação da sua 

ocorrência. Por isto, a realidade social está no ponto de vista da totalidade concreta, 

endossa Kosik (1976).  

Significa que, na dimensão social, o fenômeno só pode ser compreendido 

como fragmento do todo. Portanto, esta afirmação metódica de como se dá a 

ciência, como investigação que perscruta as particularidades do todo através do 

fenômeno, é o método dialético. 

De acordo com Kosik (1976), a dialética é a ação metodológica de explicar os 

fenômenos e tem como ponto de partida a prática humana que objetiva a sua 

história. Mas é na contradição dos fenômenos que se desvenda o objeto de 

pesquisa, no movimento que os fenômenos desenvolvem na natureza da realidade, 

estes movimentos expressam a estranheza de ser a particularidade do todo, como 

se compreende. 
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Esta dissertação utiliza o método dialético para se efetivar, que, para Triviños 

(1987), as categorias principais do materialismo dialético são a matéria, a 

consciência e a prática social. Assim, todo procedimento lógico dialético deve ater a 

estas categorias, para refletir a realidade objetiva. Por isso, sendo o objeto desta 

pesquisa, conhecer os desafios enfrentados no acolhimento ao aluno imigrante na 

Escola Municipal Cantinho do Céu, município de Cantá/RR, especificamente na 

materialidade do discurso dos gestores e dos professores que enunciam a sua 

própria ação no acolhimento dos alunos estrangeiros, grande parte deles 

venezuelanos. 

Portanto, é com a intencionalidade crítica sobre a totalidade que se perscruta 

a subjetividade dos aspectos do acolher, ou seja, na objetivação do homem que 

retroage como subjetivação. Assim, de acordo com Kosic (1976, p.67): “A atitude 

dialética do pensar segundo a categoria de totalidade conduz a interpretar os fatos 

segundo a apreensão histórica do processo do conhecimento”.  

Por isso não há investigação sobre o acolhimento do aluno estrangeiro e as 

ações empreendidas pela gestão escolar sem a investigação histórica do discurso, 

apoiados na literatura deste trajeto.  

A ciência é um produto cultural, contribui Kosic (1976), ao dizer que só pode 

ser entendida na realidade que influencia o homem, ao mesmo tempo em que é 

influenciada por esta. Com efeito, o homem cria a cultura pela objetivação de sua 

consciência, ou seja, pela práxis.  

Na retroação da prática, a ciência como cultura é criadora do homem, assim a 

ciência se dá com a interdependência do homem. Neste aspecto, a ciência é 

existencial, pois é existindo que o homem se faz sujeito no mundo, assim como não 

pode ser diferente a dialética, seu caráter é existencial na medida em que existir 

implica ao homem questionar os fenômenos do mundo.  

“O processo histórico da existência do homem na natureza tem como 

descrição inicial a sua evolução, a transformação do homem neste ser consciente 

capaz de conhecer a natureza e criar instrumentos para transformá-la”, corrobora 

KOSIC (1976, p.178). 

Estas operações do pensamento são as bases da organização metódica do 

saber, que se tornou mais complexa na medida em que desvendou os fenômenos da 

natureza. Assim, a sistematização da sociedade organizou a educação para a 
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ampliação da cultura e, a partir da complexidade cultural, apoiado pela organização 

metódica é que se deu a ciência.  

A ciência é uma criação humana a partir da sua curiosidade epistemológica, 

mas, a rigor, é com o efeito metódico de relacionar as particularidades do fenômeno 

com o todo da realidade, que a lógica dialética desvenda a natureza para fazer 

ciência. E, na ampliação científica, é na produção de antíteses que a dialética 

encontra campo de investigação cultural, na perspectiva ativa e organizada 

metodicamente que se viabiliza pela práxis.  

A configuração desta pesquisa, organizada pela lógica dialética, busca em 

diversos enunciados sobre a posição da gestão Escola Municipal Cantinho do Céu, 

município de Cantá/RR, na construção de uma relação dialógica sobre o 

acolhimento dos alunos.  

3.1 O CENÁRIO DA PESQUISA  

         Figura 4: Logotipo da Escola Municipal Cantinho do Céu 

 

 

            Fonte: qedu.org.br › escola › 7286-em-cantinho-do-ceu. (Acesso 20/02/2021) 

 

A Escola Municipal Cantinho do Céu está localizada na Rua Cotingo, nº 48 – 

Bairro 13 de setembro, município de  Boa Vista RR, e atende atualmente 231 alunos, 

sendo uma clientela de alunos em idade 4 a 5 anos.  
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A comunidade da escola é formada por alunos de diversas classes sociais e 

duas nacionalidades (brasileiros e venezuelanos), que apresentam problemas 

sociais e familiares diversos.  

Na escola existe um percentual elevado de alunos que fogem ao modelo 

tradicional de família, pelo fato de que parte deles são oriundos de famílias de pais e 

mães separados. Assim, existem crianças que são criadas somente pela mãe, ou 

pelo pai ou avós, acarretando para elas problemas emocionais, refletindo no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

Figura 5:  Números de alunos por turma da Escola Municipal Cantinho do Céu 

 

 

Fonte: www..rr.gov.br (Acesso 20/02/2021). 

 

 

 

Quadro 1: Dependências da Escola Municipal Cantinho do Céu 

                                      
DEPENDÊNCIAS 

QUANTIDADE UTILIZAÇÃO 

ADEQUADA INADEQUADA     INEXISTENTE 

Sala de aula 04  x  
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Biblioteca ou sala de 
leitura  

00   x 

Sala de professores -   x 

Sala de direção 01  x  

Secretaria 01  x  

Laboratório de 
informática 

00   x 

Sala de vídeo -   x 

Quadra de esporte -   x 

Deposito 01  x  

Pátio coberto 00   x 

Pátio descoberto 00  x  

Cantina 00   x 

Banheiros 01  x  

Fonte: Dados da pesquisa  

Quadro 2: Servidores da Escola Municipal Cantinho do Céu e suas respectivas funções  

SERVIDORES/FUNÇÃO QUANTIDADE TURNO VÍNCULO      OBS. 

Gestora 1 Matutino/Vespertino Estatutária  

Coordenadora 
Pedagógica 

1 Matutino/Vespertino Estatutária  

Secretária de Escola 1 Matutino/Vespertino Estatutária  

Assistente de Gestão 2 Matutino Estatutários  

Professoras 1º Período 5 Matutino/Vespertino Estatutários  

Total: 17 
professores 

Professores 2º Período 5 Matutino/Vespertino Estatutários 

Professores da Sala de 
Recursos Multifuncional  

2 Matutino/Vespertino Estatutários 

Professor de Educação 
Física 

2 Matutino/Vespertino Estatutários Total: 02 

Professor de Educação 
Arte 

3 Matutino/Vespertino Estatutários Total: 03 

Assistente de Alunos 4 Matutino/Vespertino Estatutários Total: 04 

Auxiliar de Secretaria  2 Matutino/Vespertino Estatutários Total: 02 

Agente de Portaria 3 Matutino/Vespertino Estatutários Total: 03 

Vigia 1 Matutino/Vespertino Estatutários Total: 01 

       Fonte:  Projeto Político-Pedagógico da Instituição. 

 Sua população, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), é de 18.335 habitantes em 2019. 

3.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 



64 

 

 

O trabalho foi desenvolvido em três momentos que permitiram o andamento 

estruturado da pesquisa. Cada uma das fases foi dividida em passos. Primeira 

etapa: permitiu a estruturação da pesquisa, sendo seu objetivo o aprofundamento 

teórico do tema a ser pesquisado; foi dividida em dois passos: 

O primeiro passo foi a revisão de bibliografia, cujo objetivo principal foi a 

busca do referencial teórico que embasa a pesquisa, bem como a leitura e sua 

compreensão.  Com base no levantamento bibliográfico é possível entender melhor 

o problema destacado, bem como ter um posicionamento consciente diante do 

objeto estudado.  

O segundo passo foi buscar autorização e convidar a direção para participar 

da pesquisa, tendo em vista que a investigação se relaciona diretamente com os 

aspectos relativos à gestão da Escola. Também se buscou autorização para 

entrevistar as professoras convidadas.  

O convite se deu de forma aleatória. Com o intuito de atender aos preceitos 

éticos da pesquisa, apresentou-se a cada sujeito uma carta (Apêndice 1) de 

apresentação, e um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3).  

Esse termo trazia maiores informações sobre a pesquisa e seus propósitos e 

esclarecia os cuidados éticos com os quais a pesquisadora se comprometia, tais 

como o sigilo das informações e sua utilização apenas para fins de pesquisa, e o 

anonimato do sujeito. O documento foi assinado por cada sujeito participante desta 

investigação e devolvido à pesquisadora. 

3.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

Participaram da pesquisa os seguintes sujeitos: A gestora, a coordenadora 

pedagógica, 02 professoras do 1º período (uma do período matutino e outra do 

período vespertino), 02 professoras do 2º período (uma do período matutino e outra 

do período vespertino). 

3.4 INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS  

Esta pesquisa pretende conhecer os desafios vivenciados e empreendidos 

pela gestão escolar da Escola Municipal Cantinho do Céu, município de  Boa Vista/ 

RR, no acolhimento ao aluno imigrante. Para isto se utiliza do seguinte procedimento 
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para coletar as informações, a saber: entrevista semiestruturada com as 04 

professoras, a gestora e a coordenadora pedagógica. 

   3.4.1 Entrevistas Semiestruturadas com as Participantes da Pesquisa  

A entrevista é um instrumento qualitativo para se conseguir material a partir 

de um sujeito respondente. A entrevista semiestruturada é aquela que estrutura 

certos questionamentos básicos previamente, que são pertinentes aos objetivos da 

pesquisa e que são fundamentais para responder a problematização. 

 Segundo Triviños (1987), a entrevista semiestruturada é um dos principais 

meios para se realizar a coleta de materiais; a sua principal vantagem é a 

manutenção do foco nos objetivos da pesquisa, uma vez que conta com uma 

estrutura para direcionar a interrogação, evitando os longos discursos que podem 

repetir as informações.  

Este tipo de instrumento implica na escolha de informantes com boas 

condições de refletir e responder as questões que envolvem o seu grupo, 

apresentando conhecimento amplo, disponibilidade e tempo.  

Segundo Triviños (1987), o/a informante segue a sua linha de pensamento, de 

suas experiências, dentro do foco principal, colocado pelo investigador; o seu 

enunciado atravessa a sua história e a questão posta, caracterizando o fenômeno do 

qual se fala. 

 A escolha das professoras para participar da entrevista se deu pelo seguinte 

critério: tempo de trabalho na área da educação. A coordenadora e a gestora 

escolar, conforme já mencionado anteriormente. 

Sobre o tempo de trabalho de ambas, resultam na média de 12 anos. 

segundo Huberman (in NÓVOA, 1995), este é um tempo de carreira que ultrapassou 

a estabilização e o questionamento, é um tempo que indica a diversificação.  

 

Portanto, os/as professores/as nesta etapa são mais dinâmicos/as e almejam 

experimentar novas formas de ensino para não permanecerem na rotina da sala de 

aula.  

Para esta pesquisa, as professoras desta etapa de carreira são as mais 

indicadas, estabilizadas na atuação educacional, e por tais indicadores, 
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possivelmente busquem entender melhor a trajetória de vida dessas crianças 

imigrantes e a importância do acolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: A ANÁLISE DO DADOS  

4.1 A ANÁLISE DIALÓGICA DA FALA DAS PARTICIPANTES    
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 4.1.1 Formação/Titulação das participantes   

          Quadro 3: Formação e titulação das participantes 

   PROFESSORES                           
FORMAÇÃO 

TITULAÇÃO 

 ESPECIALIZAÇÃO                   MESTRADO         DOUTORADO 

Gestora  Licenciatura- Pedagogia  Gestão Escolar – – 

Coordenadora Licenciatura-Pedagogia Gestão Escolar – – 

P1 Licenciatura-Pedagogia Educação Infantil   

P3 Licenciatura-Pedagogia  Educação Infantil – – 

P3 Licenciatura pedagogia Educação Infantil – – 

P4 Licenciatura pedagogia Educação Infantil – – 

  Fonte:  Dados da pesquisa  

 

O quadro acima demostra que todos os participantes possuem especialização 

lato-sensu na área de atuação. Isto comprova, como afirma Nóvoa (1995), que a 

formação de professores deve ser concebida como um dos componentes da 

mudança, em conexão estreita com outros setores e áreas de intervenção, e não 

como uma condição prévia de mudança. 

 A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse 

esforço de inovação e de procura de melhores percursos para a transformação da 

escola. É essa perspectiva ecológica de mudança interativa dos profissionais e dos 

contextos que dá um novo sentido às práticas de formação de professores centradas 

nas escolas.  

4.2 COM A PALAVRA, AS ENTREVISTADAS 

   4.2.1 Como você classifica a forma de gestão de sua Escola? 

É uma gestão democrática. Pois elas conseguem realizar, mesmo que não 
na totalidade, mas tentam realizar um trabalho com participação. 
Assumem posturas democráticas.  (P1) 

 

É Gestão democrática, porque presta conta das ações. Quando quer 
desenvolver alguma ação, esta consulta o apoio pedagógico, os 
docentes, para que as atividades sejam desenvolvidas com qualidade. 
(Coordenadora Pedagógica) 

 

É uma gestão é experiente, gerenciada, apresentando o controle das 
ações desenvolvidas nos três turnos de funcionamento. É também 
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gestão participativa, pois promove a participação e o andamento das 
ações. As pessoas, funcionários contribuem muito para um bom 
andamento da gestão das ações. A E scola foi dividida por setores para 
poder funcionar melhor. (P2) 

 

É uma gestão democrática, em parte, pois a gestão precisa melhorar 
ainda, principalmente porque algumas pessoas... funcionários, 
confundem gestão democrática com a liberdade de fazer o que querem. 
Esta precisa melhorar ainda essa relação. (P3) 

 

É uma gestão democrática, onde todos participam, toda comunidade 
escolar. (P4) 

 

Estamos em aprendizagem para nos tornarmos democráticas. Ainda 
falta muita coisa. A Escola, seus sujeitos têm uma cultura que não é fácil 
abandonar. Isso é um aprendizado, exercício que a escola precisa fazer, já 
que o discurso não é novo; já se vem falando nisto há algum tempo. 
(Gestora) 

Nesses depoimentos fica claro que a concepção dos sujeitos sobre 

gestão escolar oscila entre democrático-participativa. Então, constatou-se que 

as percepções dos atores em relação à concepção sobre a caracterização 

da gestão escolar evidencia que muitos das informantes admitem que a 

gestão da escola seja democrático-participativa, justificando que a gestão vem 

implementando ações que favorecem a participação dos segmentos nas 

decisões de cunho administrativo, pedagógico e político. 

          Em função disso, a gestão democrática e participativa no espaço 

escolar deve seguir as orientações contempladas nas políticas nacionais, 

especialmente na LDBEN (9394/96), em seu artigo 14: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (BRASIL, 1996) 

  Sob essa ótica é possível compreender que o papel do gestor faz a 

interface entre a prática político-pedagógica e administrativa, onde o gestor, 

através da articulação entre os diversos segmentos da unidade escolar, modifica as 

relações de poder, transformando-as em ações colegiadas, transparentes e 

autônomas.  

Portanto, a gestão democrática da educação requer mudanças de 

paradigma e não apenas mudanças nas estruturas organizacionais, 
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constituindo-se em um fazer coletivo, baseado nas exigências sociais que 

fundamentam a concepção de qualidade e definem também a finalidade da   

função social da escola.   

As  participantes da pesquisa, nas entrelinhas de suas falas,  concebem  que  

a  gestão passa obrigatoriamente pela democratização ou então é uma forma  de 

gerenciamento da Escola pela gestora, intencionalmente alinhada às vertentes 

heterogêneas da administração  de cunho burocrático e de controle e de caráter 

administrativo, isto é, gerencial, que, em outros apontamentos, referem-se à 

burocratização dos serviços. 

          É neste sentido que caminha a grande tarefa de uma gestão democrática, 

ou seja, o de contribuir para uma transição cada vez mais constante de um 

modelo estático para um modelo dinâmico de gestão, pautado pela cultura da 

colaboração e do trabalho em equipe. Entretanto, a concretude de um modelo de 

gestão guiado por estes moldes ainda sofre grandes empecilhos e dificuldades.   

          De acordo com Lück:  

A escola, ao movimentar-se da administração escolar para a gestão escolar, 
deixa de garantir a formação competente para que os educandos se tornem 
cidadãos participativos da sociedade, oferecendo a esses educandos 
oportunidade para que possam aprender para compreender a vida, a 
sociedade e a si mesmos, e passa a ser vista não como uma entidade 
autoritária e paternalista de responsabilidade do governo, mas como uma 
organização viva, caracterizada por uma rede de relações de todos que nela 
atuam ou interferem. (LÜCK, 2000, p.87) 

Para tal se fez necessária uma mudança não apenas da práxis pedagógica, 

mas também e principalmente da gestão, tendo como referência as relações que se 

estabelecem entre escola, cultura, cidadania e democracia. A escola não pode 

incentivar uma postura democrática se os seus integrantes não agem dessa forma. 

 Nesse viés, a natureza da função do gestor escolar não se limita apenas à 

função administrativa; liga-se proeminentemente a um processo mais amplo de 

extensão da cidadania social, a cidadania educacional, sendo que o pressuposto 

democrático da escola está ligado à sua função social, onde  as funções devem 

abranger  tanto a área exógena quanto a endógena da escola.  

Considerando-se a gestão da escola, esta tem o dever de promover a 

socialização entre a comunidade escolar e o seu entorno, primando pela cultura de 

vivência democrática e participativa, onde a escola está inserida. 
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   4.2.2 Quais são as principais atribuições exercidas pela gestora da Escola? 

Aplicação dos recursos junto com as pessoas do Colegiado Escolar e 
juntos vão administrar os recursos, compra de materiais dentre outras 
coisas necessárias para a Escola.  (P3) 

 

Além de fazer, através do coletivo, que os segmentos funcionem de 
forma integrada e harmoniosa. (P1). 

 

Viabilizando a realização de projetos a serem desenvolvidos junto com 
toda a comunidade escolar. (P2) 

 

Ouvir as pessoas que participam da escola; harmonizar as pessoas da 
escola; utilizar as reuniões para que a participação seja efetivada para 
todos os segmentos da escola. (Coordenadora Pedagógica) 

 

“Entendo que não é possível administrar sozinho uma escola, e sim, em 
conjunto, de forma democrática com todos. (P4) 

 

Precisa-se falar numa só linguagem, ou seja, ter ações e atitudes 
articuladas e não ações que atendam somente o interesse de uma 
pessoa. (Gestora) 

          O próprio conceito de gestão escolar democrático-participativa sinaliza 

que há uma aceitação da dimensão do trabalho coletivo. Nota-se que, na visão 

dos participantes, principalmente a professora identificada como P3, a prática da 

gestão tende a ser apenas consultiva e ainda ligada ao processo administrativo de 

gerir os recursos financeiros. 

          Entretanto, existe evidência de ação da Escola na realização de projetos 

envolvendo toda a comunidade escolar; desenvolvimento de ações 

envolvendo os sujeitos que formam a E scola e, sobretudo, empreendimento 

de ações articuladas a estes segmentos. 

          Argumenta-se que a gestora deve levar em consideração a evolução da ideia 

de democracia como ponto de partida na condução da escola e nas tomadas de 

decisões. Nesse contexto, a gestora aborda que tenta conduzir a escola de forma 

participativa e democrática, buscando falar uma única linguagem com sua equipe, 

para que haja um bom resultado. 

Para alcançar os resultados que a Escola quer atingir, é importante que se 

estabeleça coletivamente as finalidades e os objetivos almejados, como também 

definir coletivamente os procedimentos a serem adotados. De acordo com Dourado: 

A definição das prioridades da escola, a organização do calendário e do 
horário de atividades e a definição de novos conteúdos e atividades de 
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ensino dizem respeito a todos. É por esse motivo que o processo de tomada 
de decisões deve também ser compartilhado. A participação de 
representantes dos diversos segmentos das comunidades escolar e local e 
do conselho ou colegiado escolar é vital para esse acompanhamento. 

(DOURADO, 2001, p. 27) 

A escola requer a participação de todos. Envolver todos os segmentos no 

processo é tarefa complexa, pois articula interesses, sentimentos e valores diversos, 

o que nem sempre é fácil. Cabe às equipes gestoras pensar e desenvolver 

estratégias para motivar as pessoas a se envolver e participar na vida da escola. 

Mais participação significa mais democracia, quando as pessoas envolvidas dispõem 

de capacidade e autonomia para decidir e pôr em prática suas decisões. 

  Esta prática, contudo, leva à necessidade de programas que envolvam a 

comunidade escolar e local, a partir de momentos que possibilitem o diálogo e a 

reflexão. Para isso, a direção direciona os professores a se sentir livres a expor suas 

ideias e opiniões. 

Foi possível compreender, a partir da percepção dos sujeitos, que a gestão 

da escola encaminha suas ações orientadas pelos princípios de uma gestão 

democrático-participativa, que atendam o interesse da comunidade escolar.  

   4.2.3 De que forma a Escola procura inserir os alunos imigrantes no 

ambiente escolar? 

Promovendo o diálogo aberto entre a escola-família na solução dos 
problemas, com vistas às sugestões no intercâmbio das relações com 
outros alunos, tendo como bandeira a inclusão e a integração e o 
acolhimento. (Gestora) 

 

No processo de socialização está imbricado o acolhimento que  é um 

momento difícil,  tanto para os alunos como para os pais e os  professores,  

e especialmente para a gestão escolar,  tendo em  vista  ser uma situação 

que afeta a todos  os envolvidos,  uma vez que  a Escola deve oferecer um 

ambiente adequado que possibilite atender aos anseios dos pais e dos 

alunos. (Coordenadora) 

 
A Escola tem um papel essencial no momento de acolher os alunos, por ser 

uma instituição humana, qualificada e preparada para lidar com as diversas 

situações que se deparam no cotidiano, devendo levar em conta as 

necessidades psicológicas, biológicas e sociais desses alunos. (P1) 

O educador deve elaborar uma ação pedagógica com base nas 
experiências e vivências desses alunos, acolhendo-os de forma individual e 
procurando inseri-los nos grupos sociais existentes em sala de aula. (P2) 
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A Escola deve elaborar uma ação pedagógica flexível e reflexiva com base 
em uma prática que pode ser construída e reconstruída de forma dinâmica, 
variada e diferente; mas todos devem participar... toda comunidade escolar. 
Isto é o verdadeiro acolhimento, penso eu. (P3) 

 

A função de acolhimento é de estimular a capacidade ativa dos estudantes, 
o que demonstra a importância de implantar um a organização e um 
planejamento na Escola, que vá além das políticas estabelecidas pelo 
governo. (P4) 

 

Analisando a fala dos participantes da pesquisa, ficou visível o entendimento 

de todas as envolvidas sobre a importância do acolhimento aos alunos imigrantes. 

Na fala da coordenadora, ela aborda o ponto essencial que é a socialização, sendo 

que os dois caminham juntos. 

Considera-se que o processo de socialização do aluno imigrante na Educação 

Infantil é um momento significativo para a criança, independente  da sua origem e da 

história de vida, sendo um período que afeta a todos de alguma forma, no sentido de 

que o indivíduo está exposto a sofrer influência do meio que está inserido. 

 Na visão da gestora da Escola, a promoção do diálogo entre a Escola e a 

família é um dos pontos de maior necessidade, pois, com isto, a inclusão está 

inserida na gestão escolar. Nesse contexto, a gestão escolar democrática evidencia 

caminhos por uma escola que tenha expressão da liberdade e diversidade.  

“Lidar com a diversidade e o conflito de ideias, com as influências da cultura, 

e com os sentimentos e emoções presentes nas relações dos sujeitos consigo 

mesmo com o mundo a sua volta”. (ARAÚJO 2005, p.7). 

Portanto, a escola é que deve se reconstruir para atender a toda a sua 

comunidade, mesmo que seja necessária uma mudança de atitude e de 

desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem e nas relações humanas. 

“O ambiente escolar como um todo deve ser sensibilizado para uma perfeita 

integração (...) no que a participação da comunidade é fator fundamental”. (BRASIL, 

2003, p. 64). 

 As professoras participantes trouxeram à tona a responsabilidade da 

comunidade escolar no processo de acolhimento dos alunos imigrantes.  Segundo   

Martine (2005), o aluno estrangeiro tem inúmeros desafios quando ingressa no 

sistema educacional, já que ele precisa se adequar para prosseguir em seus 

estudos.  
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Contudo, o sistema de gestão e as pessoas já inseridas nele também devem 

se voltar a este aluno estrangeiro de forma humana, realmente acolhedora.  

 Ainda para os autores, o básico é aceitar, respeitar, não discriminar. 

Precisamos mais, precisamos conversar, trocar experiências, praticar esportes 

juntos, abraçar, felicitar as conquistas e auxiliar nas dificuldades. Só assim esse 

aluno vai estar verdadeiramente inserido. 

 Nesse ponto, o acolhimento está em consonância com os objetivos 

constitucionais definidos para a Educação Básica, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que se fundamentam na cidadania e dignidade 

da pessoa e pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, 

justiça social, solidariedade e sustentabilidade.  

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação, 

definidas no art. 6º da Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de Julho de 2010, define que 

é necessário considerar sempre as dimensões do “Educar e Cuidar”, em função da 

centralidade do Educando como pessoa em formação na essência humana (SÃO 

12PAULO (2018). 

O documento enfatiza a necessidade de compreender que esse estudante é 

oriundo de uma cultura escolar diferente. Portanto, é necessário respeitar seu tempo 

de adaptação na escola em relação à organização escolar, horários, intervalos, o 

respeito às filas etc.  

Também pode não estar acostumado com a comida brasileira. Neste caso, é 

recomendável evitar obrigá-lo a comer itens da merenda escolar, respeitando a sua 

adaptação alimentar no novo país. 

Portanto, para as professoras participantes da pesquisa, o acolhimento do 

aluno imigrante deve ser uma ação pedagógica intencional, organizada e 

estruturada, não somente pelos professores, mas por toda a comunidade escolar. 

   4.2.4 Mas, afinal: O que é acolhimento? 

O acolhimento para mim é ato de cuidar, amar. É se preparar com a pessoa, 
é querer ver a pessoa bem. (Gestora) 

 

                                            
12

 Documento Orientador Estudantes Imigrantes: Acolhimento. Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo (SEE). São Paulo, 2018. 
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Acolhimento é um princípio que deve nortear todas as práticas pedagógicas 
na Escola, devendo ser cultivado entre toda a comunidade escolar. 
(Coordenadora) 

 

Acolher é receber, abrir as portas. A maneira como as crianças estrangeiras 
são acolhidas na Escola pode ser algo marcante em toda a sua vida, 
tornando-se importante por esse motivo, o acolhimento deve ser de forma 
compreensível e amorosa. (P1)  

 

Por acolhimento entendo ser uma ação minuciosamente planejada e 
executada sob a orientação de um conjunto de elementos que permitem ao 
acolhido sentir o aconchego deste novo e estranho ambiente. (P2) 

 

É um processo que deve ser contínuo, todos os dias em sala de aula. 
Acolher é receber, é aceitar, e sobretudo respeitar. (P3) 

 

Significa receber a criança e aceitá-la, de modo que ela possa se sentir 
abrigada, refugiada, amparada e protegida. (P4) 

 

          Nas entrelinhas das falas das entrevistadas se pode notar que o entendimento 

delas converge para o cuidar. Isto se dá pelo fato de ser uma escola de educação 

infantil, onde ainda permanece a ideia do cuidar, que, no caso do acolhimento, não 

está totalmente errado.  Nessa ótica, o processo de acolhimento envolve diferentes 

atores, e o seu sucesso está ligado a um planejamento eficiente e uma humanização 

desse processo. 

          Na Língua Portuguesa, os significados do verbo acolher podem ser muito 

diferentes. No Dicionário Aurélio acolher significa “receber abrigo, proteção, 

agasalho”.  

          No Dicionário Houaiss significa “oferecer ou obter refúgio, proteção ou 

conforto físico. Ter ou receber (alguém) junto a si. Receber, admitir, aceitar. Dar 

crédito, levar em consideração”.  

          Também acolher significa cuidar, trazer para dentro, dar proteção, liberdade, 

sentido mais profundo e atingir e essência da pessoa. 

          Pode-se notar esse conceito na fala da professora identificada como P1, 

quando ela afirma que acolher é um ato amoroso.  

 

          Segundo Andrade:  

A afetividade no acolhimento contribui muito para o processo de 
adaptação, mas, para isto, é preciso se aproximar da criança, sentir sua 
emoção e interagir com ela, felicitando a convivência a partir da qual, 
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consequentemente, a criança acaba se adaptando. (ANDRADE, 2016, 
p.19) 

Para uma boa acolhida é importante que os gestores escolares envolvam de 

forma democrática toda a equipe escolar, fazendo com que o processo de 

acolhimento comece dentro do processo organizacional da Instituição,  uma vez que 

o  acolhimento não é apenas uma simples recepção e oferta de aconchego, mas 

uma ação pedagógica planejada e orientada de forma a envolver toda a comunidade 

escolar ,a fim de minimizar o sofrimento causado pelo processo de adaptação 

forçada da criança imigrante em outro contexto social e cultural. Sendo assim: 

A acolhida à criança e às famílias deve se pautar na escuta sensível a esses 
sujeitos com o objetivo de informar as instituições quanto a possíveis 
necessidades de reorganização de tempos, espaços e relações, no intuito 
de melhor atender às expectativas e necessidades dos sujeitos que acorrem 
à instituição. (BRASIL, 2009, p.31) 

Neste processo de acolhimento, é importante que o professor desenvolva um 

vínculo com a criança, para que ela se sinta cuidada, confortável e segura. 

   4.2.5 Quais as atividades pedagógicas que mais contribuem no processo de 

acolhimento e inclusão das crianças imigrantes em sala de aula, enfim, na 

Escola? 

É a afetividade. Mas, para isto é preciso se aproximar da criança, sentir sua 
emoção e interagir com ela, felicitando a convivência a partir da qual, 
consequentemente, a criança se sinta acolhida, inclusa e integrada tanto na 
sala de aula como na Escola. (Gestora) 

A Ludicidade se apresenta como uma das ferramentas pedagógicas mais 
importantes no processo de acolhimento da criança imigrante... digo, não 
somente da criança imigrante, mas de todas as crianças. O lúdico 
compreende todas as atividades espontâneas, prazerosas e criadoras na 
educação infantil. (Coordenadora) 

 

O Lúdico é importante, pois, através do brincar a criança experimenta, 
constrói, criando e recriando a cada nova brincadeira o mundo que a cerca. 
O brincar é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender e 
interagir com o outro, com o mundo. (P1) 

 

Digo, atividades ligadas à ludicidade que é basilar na Escola Infantil, como 
cantar, livros de histórias e desenhos animados, desenhos. Através da 
ludicidade acontece de fato o acolhimento em sala de aula e laços de 
amizades são criados. (P2) 

 

Vejo que o lúdico que aproxima, e, ao mesmo tempo, cria um espaço para 
brincar, resgata a alegria de poder experimentar, descobrir e criar.  É nesse 
ambiente lúdico que percebo a inclusão, a integração e o acolhimento, uma 
vez que o ambiente lúdico facilita a interação entre as crianças, chegando a 
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modificar eventuais quadros de agressividade. Não abro mão do lúdico em 
minha sala de aula. (P3) 

 

As atividades que envolvem o lúdico faz om que a criança  perceba o outro, 
aprende que não está sozinha no mundo, pois ali é o espaço da partilha, da 
cooperação e também da competição, onde surgem atitudes que são 
negociadas naturalmente durante a atividade lúdica em sala de aula.(P4) 

 

Essa pergunta teve como intuito saber quais são as atividades desenvolvidas 

no cotidiano da sala de aula que apresentam um potencial de acolhimento no 

processo de interação e inclusão dos alunos imigrantes. E, na análise das falas das 

participantes, foi constatado que a ludicidade é uma ferramenta didático-pedagógica   

utilizada pelas professoras. Assim, pode-se aduzir que, ao atrair o interesse da 

criança por meio de atividades lúdicas, é possível auxiliar não apenas a acolhida, 

mas também outras necessidades, pois:   

Uma educação que leve em consideração a ludicidade é um fazer humano 
mais amplo, que se relaciona não apenas à presença das brincadeiras ou 
jogos, mas também a um sentimento, atitude do sujeito envolvido na ação, 
que se refere a um prazer de celebração em função do envolvimento 
genuíno com a atividade, a sensação de plenitude que acompanha as 
coisas significativas e verdadeiras. (LUCKESI, 2000, p. 57) 

Percebe-se, segundo a fala do autor, a relevância da ludicidade como 

ferramenta capaz de desenvolver as potencialidades das crianças e, como 

consequência, ajudar no inserimento das crianças imigrantes.  Levando-se em conta 

que as atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da criança já que, 

através destas atividades, a criança se desenvolve afetivamente, convive 

socialmente e opera mentalmente (RAMOS, RIBEIRO E SANTOS, 2011). 

No entanto, a gestora mencionou a afetividade como um fio condutor para 

aproximar-se da criança imigrante, tendo em vista que a afetividade é a relação mais 

profunda e complexa de que o ser humano pode participar.  

Importante destacar que o afeto é responsável pela maneira de sentir e 

perceber a realidade e tudo o que vivenciamos. Ela está sempre nas experiências 

empíricas vividas pelos seres humanos.  

A definição da palavra afeto, segundo o Minidicionário Aurélio, significa 

sentimentos de afeição, amizade e amor. Nas variadas literaturas, afetividade esta 

relacionada a diversos termos: emoção, estado de humor, motivação, sentimentos, 

paixão, atenção, personalidade, temperamento e outros. O número de definições 
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científicas sobre a emoção é grande, e a afetividade é estudada em áreas de 

conhecimentos diversos. 

 Ressalta-se que as manifestações e laços da afetividade se refletem no ser 

humano em todos os momentos e aspectos de sua vida, trazendo resultados 

positivos ou negativos, dependendo do que o ser humano viveu em situações e 

relacionamentos afetivos.  

Acrescentando, a coordenadora pedagógica evidenciou a ludicidade como 

ferramenta pedagógica. Deve-se observar que a afetividade estará fluindo em sala 

de aula, pois é nela que se desenvolvem os aspectos emocionais do educando. É 

importante ressaltar que as situações vivenciadas em sala de aula produzem uma 

diversidade de emoções e sentimentos como: tristeza, alegria, ansiedade, confiança, 

insegurança, raiva, medo, constrangimento. É importante destacar também que 

estas manifestações produzem a construção cognitiva do aluno.  

Portanto, é exatamente na escola que o aluno desenvolve seus potenciais 

sociais e psicológicos, e o papel do professor como mediador deste processo é de 

suma importância, proporcionando situações e atividades voltadas a estimular e 

trabalhar a afetividade em cada aluno, segundo a sua necessidade e carência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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          O tema desenvolvido nesta dissertação de mestrado girou em torno das 

questões pertinentes à gestão e ao acolhimento do aluno imigrante na escola.  

    Estas questões têm a sua razão de ser, uma vez que a sociedade 

caminha, progressivamente para a valorização e a  construção de relações 

humanas e de alteridade no olhar inclusivo para o outro.  

          Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço de inclusão, torna-se 

necessário que o gestor acompanhe as inovações, conciliando o conhecimento 

técnico à arte de disseminar ideias, de bons relacionamentos interpessoais, 

sobretudo sendo ético e democrático. 

          A partir dessa reflexão se faz necessário aprofundar os estudos sobre 

gestão escolar, visando apreendê-lo na realidade objetiva, para construção da 

gestão democrática participativa e compartilhada. 

          Assim, ao descrever a importância do acolhimento no ambiente escolar para 

os alunos imigrantes da Escola Municipal Cantinho do Céu, município de  Boa  Vista 

/RR, foi possível observar a participação ativa da Escola para efetivar o acolhimento 

tanto dos alunos como de suas famílias. No entanto, a Escola também se depara 

com a falta de recursos e a capacidade limitada de acolhimento diante da alta 

demanda.  

          O grande entrave observado é a questão da língua, seguido pelos costumes, 

que geram muitas vezes ondas xenofóbicas e discursos de ódio de alguns, e que a 

Escola Cantinho do Céu faz um trabalho voltado ao acolhimento não somente de 

bens materiais, mais, principalmente, no respeito aos emigrantes. Mesmo assim, 

percebe-se que a experiência xenofóbica tem marcado a vida   dos venezuelanos no 

Estado de Roraima. 

 No favorecer oportunidades de integração no espaço escolar, através de uma 

pedagogia intercultural, cabe enfatizar que a integração perpassa no cruzamento de 

integração e conectando comunidades, povos e nações, embora não aconteça de 

um momento para outro, mas a escola tem esse compromisso.  

          O maior desafio se configura em trabalhar com as diferenças culturais que se 

entrecruzam no âmbito da sala de aula, integrando a todos como iguais, sem 

reproduzir as práticas hegemônicas que levam à exclusão e à desigualdade social.  

          Mas, para isto, a escola, enquanto uma instituição, deve preconizar o 
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reconhecimento do outro, nesse caso o migrante ou forasteiro, desconstruindo 

conceitos preconcebidos, preconceituosos, bem como atitudes etnocêntricas.  

  O estudo apontou que a Escola em tela tem como prioridade ações de combate 

ao preconceito, estimulando a comunidade escolar ao respeito e a valorização da 

cultura, e no reconhecimento das diferenças culturais. 

 No destacar a importância da escola em criar um relacionamento amistoso 

entre alunos de diferentes culturas, respeitando as diferenças, foi possível verificar 

que, na Escola Cantinho do Céu, a equipe gestora trabalha com os alunos através 

de palestras, filmes e conversas sobre a importância do acolher e do relacionamento 

amistoso na escola. 

Considera-se que a escola é responsável também pela formação dos alunos, 

e é fundamental que se tenha uma visão acerca dos conhecimentos culturais dentro 

do espaço vivenciado por eles.   

Quando a escola, no caso da Escola Cantinho do Céu, tem um olhar 

diferenciado à diversidade, educa seus alunos no tratamento das diferenças 

culturais de forma respeitosa, rompendo com a discriminação e preconceito, 

possibilitando a seus alunos a ter uma relação harmoniosa com seus pares. 

           No identificar a importância do papel do gestor no acolhimento dos alunos 

imigrantes, verificou-se, no decorrer da pesquisa, que a gestora escolar age com 

responsabilidade na parte pedagógica, fazendo uma articulação entre a Escola e os 

alunos. 

 Percebeu-se também seu esforço para participação da comunidade,  

traçando um caminho de uma verdadeira gestão democrática, imperativa e 

necessária numa educação de qualidade, onde o diálogo  e o  comprometimento de 

todos os envolvidos se estabelece a partir de um trabalho com objetivos comuns 

entre a escola e a comunidade, no acolhimento dos alunos imigrantes,  

consolidando  dessa maneira uma escola verdadeiramente cidadã. 
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 Boa Vista 10 de março de 2020. 

 

 Prezada Sra. Ariete Souza Pereira 

 Gestora da Escola Municipal Cantinho do Céu   

 

Sou Mestranda da Universidad San Lorenzo – Unisal, situada na Ciudad de  

San Lorenzo - República Del Paraguay. Com o objetivo exclusivo de coletar e 

analisar informações para a realização de algumas reflexões e apontamentos que 

farão parte da dissertação de mestrado que ora realizo, solicito vossa autorização 

para realizar a pesquisa na Unidade Escolar sob sua responsabilidade.  

Esclareço que as informações são fundamentais para o aprofundamento e a 

consolidação das pesquisas para o trabalho em curso, e todos serão considerados 

exclusivamente sob o âmbito educacional e tratados sigilosamente, visando-se 

apenas o enfoque pedagógico que se constitui o cerne da questão, não havendo 

divulgação pública dos dados individuais e particulares coletados. 

Grata pela colaboração. 

 

 

______________________________________ 
 

Lindinalva Fernandes Coelho 
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APÊNDICE 2: SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NA 

PESQUISA 

 

 Boa Vista ,10 de março de 2020. 

 Prezadas colegas  

 

Sou Mestranda da Universidad San Lorenzo – Unisal, situada em Ciudad de 

San Lorenzo - República Del Paraguay, e, com a intenção de aprofundar as 

pesquisas para a realização desta dissertação de mestrado que ora elaboro, solicito 

gentilmente que respondam às questões em anexo.  

Grata pela colaboração. 

 

 

______________________________________ 

          Lindinalva Fernandes Coelho 
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 APÊNDICE  3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Boa Vista----/----/2020. 

 

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, 
__________________________________________, aceito participar da pesquisa 
intitulada: “A Gestão Escolar  e  o  Acolhimento ao Aluno Imigrante: Desafios 
Inclusivos”, vinculada ao Programa de Pós-graduação de Mestrado em Ciências da 
Educação pela Universidad San Lorenzo – Unisal, sob a responsabilidade da 
mestranda Lindinalva Fernandes Coelho, que foi orientada pela Profª Drª Catarina 
Costa Fernandes (e-mail  catarinacosta@terra.com.br. Telefone: (45) 3527-2996).  
Este estudo faz parte da dissertação de mestrado onde a pesquisadora busca saber: 
“Quais os desafios vivenciados e empreendidos pela gestão escolar da Escola 
Municipal Cantinho do Céu, município de Boa Vista /RR, no acolhimento ao aluno 
imigrante? Fui esclarecido (a) de que a minha participação é voluntária e se dará por 
meio de entrevista semiestruturada, a qual será gravada, e, após, transcrita. Estou 
ciente de que não há riscos em participar desta pesquisa, bem como terei garantia 
de acesso aos resultados da mesma, os quais contribuirão para produções 
científicas a serem divulgadas em eventos da área, sendo que o meu nome se 
manterá em sigilo absoluto.  

Também tenho ciência de que poderei fazer qualquer pergunta e desistir de 
continuar participando, retirando meu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 
independente do motivo e sem nenhum prejuízo a minha pessoa. Não terei 
nenhuma despesa e também não receberei nenhuma remuneração.  

Sem mais, o (a) participante declara que foi esclarecido (a) de forma clara e 
detalhada sobre todos os procedimentos, e autoriza sua participação por meio deste 
documento, o qual é emitido em duas vias, ficando uma com o pesquisador e outra 
com o participante.   

 

 

 

___________________________ 

Assinatura  

 

  

mailto:catarinacosta@terra.com.br
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APÊNDICE  4: DECLARAÇÃO DO PESQUISADORA 

 

 Boa Vista 10 de junho de 2021. 

 

Declaro para devidos fins e efeitos que a presente dissertação de mestrado sob o 

título: “A Gestão Escolar e o Acolhimento ao Aluno Imigrante: Desafios 

Inclusivos”, para a obtenção do título de mestre em Ciências da Educação é um 

trabalho original, e todas as minhas citações estão corretamente identificadas. Tenho 

a consciência de que a utilização de elementos alheios não identificados constitui 

uma grave falta ética e disciplinar. Declaro ainda que respeitei todos os requisitos 

dos direitos autorais dos autores citados nesta dissertação. 

 

 

 

_______________________ 

Lindinalva Fernandes Coelho 
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APÊNDICE  5:  ROTEIRO CONVERSACIONAL  

 
 
1- Como você classifica a forma de gestão de sua Escola? 
 
2- Quais são as principais atribuições exercidas pelo gestor da Escola? 
 
3- De que forma a Escola procura inserir os alunos imigrantes no ambiente escolar? 

4- Mas, afinal: O que é acolhimento? 

5- Quais as atividades pedagógicas que mais contribuem no processo de 

acolhimento e inclusão das crianças imigrantes em sala de aula, enfim, na Escola? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


