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FORMAÇÃO CONTINUADA (FOCO IAS- 05/2012) 

 

Gestão da aprendizagem e do ensino: vozes e atitudes na escola 

 

I – INTRODUÇÃO 

Nesse quinto encontro de Formação Continuada trataremos da gestão do processo de 

aprendizagem e ensino dentro da sala de aula, que é um dos espaços privilegiado do encontro 

dos alunos entre si,e destes com o professor, para a construção do conhecimento. Pode 

parecer que estamos tratando do óbvio, uma vez que esta foi sempre a perspectiva da 

educação. Sabemos, porém, da complexidade que envolve a compreensão das tarefas de 

ensinar e aprender, assim como da evolução de tais processos vêm conhecendo ao longo das 

últimas décadas. No conhecido Manifesto de 1932, Fernando Azevedo, Anísio Teixeira e outros 

educadores mostram a preocupação de que a educação deve levar em conta a concepção de 

vida e o entendimento de mundo, de cada época, para que, assim, se possa oferecer ao 

educando algo que lhe seja útil do ponto de vista social. Paulo Freire, durante toda sua vida, 

como educador, não só procurou perceber os problemas educativos, mas propôs, para resolvê-

los, uma prática educativa progressista em favor da autonomia do aluno.  

Portanto, estamos novamente falando de competências chaves para o 

desenvolvimento pleno do ser humano, como a autonomia e a consciência crítica, que fazem 

parte do processo de gestão da aprendizagem e do ensino. Infelizmente na maioria das nossas 

escolas, a gestão, tomada por atividades múltiplas, tem dado pouco espaço para dimensão 

pedagógica. Como disse Freire, ensinar e aprender são caminhos de mão dupla para seus 

principais atores — professores e alunos. E nem sempre são diretamente proporcionais. Muito 

pelo contrário, esse processo ainda não se constitui em uma troca de saberes que leve em 

conta o conhecimento das expectativas, das condições de vida, da família de cada um dos 

alunos. Ainda se ouve pouco a voz das crianças, dos jovens e dos adultos na escola. 

 

II – A VOZ DO ALUNO NA GESTÃO DA APRENDIZAGEM 

Uma das orientações propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais é a 

importância da participação ativa do aluno, com a intervenção atenta do professor, para que a 

aprendizagem favoreça o desenvolvimento de competências.  Dentre outras coisas, os PCNs 

indicam que os alunos sejam capazes de: 
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⇒ posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 
coletivas; 

⇒ desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 
suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de interrelação pessoal e de 
inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício 
da cidadania; 

⇒ utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal — 
como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 
intenções e situações de comunicação; 

⇒ saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimentos; 

⇒ questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 
para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 
crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 

A capacidade de gerir a si próprio deve ser estimulada desde o primeiro momento em 

que o aluno ingressa na escola. É importante que crianças e jovens saibam o que irá acontecer 

em cada dia letivo, para que possam comprometer-se com seu desenvolvimento e 

aprendizagem e, assim, preparar-se devidamente para sua jornada.Para tanto, é preciso 

repensar o modelo de organização rígida e introduzir novas formas de responsabilidade e 

participação de toda escola.1 

O aluno faz a gestão da sua aprendizagem na medida em que:  

• conhece suas forças e suas fraquezas, facilidades e dificuldades; 

• busca e utiliza as informações de que necessita; 

• trabalha tanto de forma individual quanto coletiva; 

• avalia-se constantemente; 

• (re)posiciona-se positivamente frente aos desafios; 

• organiza adequadamente seu tempo para dar conta das atividades e compromissos, 
dentro e fora da escola. 

 
ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E TEMPOS ESCOLARES 

                                                           

1Ver MANSUTTI, Maria Amabile. Tempos e espaços na escola. p. 65- 74. IN: Caderno de Reflexões. Jovens de 15 a 17 
anos no Ensino Fundamental. Brasília: 2011. MEC-SEB.  
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É comum se pensar a escola como um espaço organizado, projetado para 

determinados períodos de tempo, tomando o termo rotina como algo burocratizado, repetido e 

enfadonho. A rotina, no seu sentido pedagógico, significa prover uma escola com infraestrutura 

digna, oferecendo como garantia do direito do aluno, no mínimo, 200 dias letivos e 800 horas-

aula, com professores qualificados, com tempo e espaço para estudo e reflexão, com salários 

adequados.   

A propria LDB prevê flexibilidades de tempo e espaço:“A educação básica poderá 

organizar-se em séries, períodos, semestres, ciclos, alternância regular de períodos de 

estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

reconhecer.”2 

Um caminho para que os alunos se tornem protagonistas na escola é envolvê-los na 

tarefa de pensar a organização dos tempos e espaços da escola,pautados pela capacidade de 

interagir, pelo desejo de produzir projetos, de criar suas próprias significações. Como sujeitos 

da ação, crianças e jovens poderão se tornar parceiros produtivos na busca de inovações que 

a escola precisa construir. 

 Há aspectos bem concretos que podem trazer à prática da escola flexibilizações 

positivas,que não têm sido suficientemente utilizadas em favor do processo de ensino e 

aprendizagem, como a divisão e duração dos horários das aulas e dos intervalos, dos períodos 

letivos, a organização das disciplinas, num currículoque se volte para a realidade local e 

regional. A distribuição e ocupação das salas de aula, o uso dos corredores, pátios e 

dependências das escolas podem atender às expectativase saberes dos alunos. 

III– A VOZ DOS EDUCADORES NA GESTÃO DO ENSINO 

Como já vimos em várias oportunidades, a educação deve ser um processo contínuo 

de formação plena do indivíduo nas dimensões do ser, conhecer, conviver e fazer, abarcando o 

desenvolvimento de múltiplas competências que influenciam sua consciência, atitude, 

comportamento e a qualidade de suas relações com os outros nos planos social, econômico, 

da política e do trabalho. É um desafio para o educador adotar uma perspectiva teórica, do 

ponto de vista metodológico, e traduzi-la em prática pedagógica com foco em competências. 

Ao entrevistar um grupo de professores para sua dissertação de mestrado, a psicóloga 

Sandra Ponzio 3 constatou que na graduação o aluno de Pedagogia não recebe uma formação 

                                                           

2
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 23. 

3
Dissertação de mestrado de Sandra Giovina Ponzio Ferreira, É possível promover o sucesso 

escolar?: um estudo a partir do pensamento das educadoras de séries iniciais , 2009.  
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que o faça articular teoria e prática, podendo muitas vezes repetir-se esse cenário ao longo da 

atuação na escola. Também aparece a indicação de que os professores sentem a necessidade 

de apoio no sentido de melhor trabalharem a prática pedagógica. Em termos de 

encaminhamento, a pesquisadora sugere que a escola proporcione tempos de reflexão coletiva 

aos educadores, para que possam construir, em conjunto, planos de ação que levem em conta 

a complexidade do fenômeno do ensino e da aprendizagem. Mas a pesquisadora adverte que 

não é só a metodologia que resolve a questão. Uma discussão sobre as condições da 

atualidade e sobre as incertezas diante do mundo em constante mudança, remetendo o 

assunto para a formação de valores,seria de utilidade para ampliar ainda mais as 

competências dos professores para a gestão de seu conhecimento e das práticas de ensino. 
Ouvir professores e coordenadores pedagógicos sobre a relação entre suas teorias e 

as suas práticas, suas angústias, suas verdades, seus saberes e dúvidas é um ponto 

importantíssimo para a gestão do processo educacional e para o clima escolar.    

 

PROFESSOR E ALUNO: DIÁLOGO E APRENDIZAGEM MÚTUA 

O relacionamento entre professores e alunos merece destaque especial nesse 

contexto, já que é por meio dessa interação que o processo de aprendizagem e ensino 

acontece. O aluno aprende quando se sente motivado. Portanto, a sala de aula é um espaço 

privilegiado para o professor se fazer presente de forma inspiradora e emancipadora, 

preocupado mais em formular “boas perguntas” do que ter na ponta da língua “boas respostas”, 

estimulando a curiosidade do aluno em aprender por meio de formas criativas de ensinar. 

Ambientes de acolhimento, respeito e harmonia, onde o professor atua como modelo 

positivo também na transmissão de valores, favorecem o desenvolvimento de competências 

como a autonomia, a colaboração e a responsabilização. 

O professor precisa: 

• acreditar em seus alunos, conhecer seu potencial e o estágio de 

desenvolvimento em que cada um deles se encontra; 

• planejar, a partir desse conhecimento, o desenvolvimento de competências;  

• contemplar as diferenças e trabalhar pela equidade; 

• estar consciente de seus próprios limites; 

• assumir permanentemente a liderança de sua formação. 

 

Quanto mais preparados estiverem o professor e a equipe escolar, com destaque para 

o coordenador pedagógico, maior será o sucesso dos alunos e, consequentemente, de toda a 

comunidade escolar. 
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IV - OUVIR OS ALUNOS 

Uma das mazelas apontadas com frequência pelos pesquisadores que se debruçam 

sobre o processo de aprendizagem e ensino é justamente a distância que o aluno vai 

mantendo da escola com o passar dos anos, muitas vezes motivado pela falta de um repertório 

comum.O preconceito com que, de modo geral, crianças e jovens são tratados na escola, o 

fato de não lhes serem atribuídos um papel de protagonista das suas próprias ações no 

exercício da sua formação, o fato de não serem ouvidos, de não terem oportunidade de expor 

seus pensamentos, suas dúvidas diante da vida, suas inquietudes, tudo isso conspira contra o 

bom clima escolar. Conflitos entre alunos e professores, repetência e evasão são algumas das 

consequências.  

As interações entre esses atores são complexas e, de certa forma, excludentes. O 

gestor escolar deveprocurar caminhos que contribuirão para reconstruir as relações que 

possibilitem uma “escuta ativa”, e aproximem o aluno cada vez mais da escola. 

Um bom aliado para essa aproximação pode ser as novas Tecnologias da 

Comunicação e da Informação, incluindo as redes sociais virtuais.Suas possibilidades devem 

ser olhadas com atenção.  E é imprescindível, para o funcionamento do processo de gestão da 

informação, criar mecanismos de desenvolvimento de competências para que educadores e 

alunos tenham acesso às informações, saibam interpretá-las e deem uso ativo a elas. De nada 

adianta ter uma sala de informática com computadores ligados à Internet se não temos um 

fluxo de informação circulando entre as pessoas para gerar discussões, reflexões, enfim, 

conhecimento.  

O que vemos hoje são crianças e jovens cada vez mais conectados em rede, pensando 

em uma lógica diferente daquela pela qual a educação tradicionale os sistemas educacionais 

foram construídos.4 

 

 

 

 

                                                           

4 Aqui entra novamente a questão da formação de redes distributivas e seu poder de influência nas transformações 
sociais. Ver FOCO 03. 
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Temos o caso recente de uma garota catarinense de 

13 anos, Isadora Faber, aluna de uma escola pública 

de Florianópolis, que resolveu, por meio de uma rede 

social, expor publicamente seu inconformismo, não só 

no que diz respeito à infraestrutura da escola onde ela 

estuda, mas também em relação à própria prática 

pedagógica. Muitas de suas reclamações foram 

atendidas.5 

Sobre esse assunto, a psicóloga Rosely Sayão questionou em artigo na imprensa o quanto a 

atitude protagonista da menina teve impacto direto nas ações advindas das denúncias. 6 

Para ela, foi a repercussão da reação dos seguidores de Isadora na rede social e da própria 

imprensa que efetivamente provocou as mudanças. “As pressões efetivas foram a deles e a da 

mídia — voz adulta — que conseguiram legitimar o ‘Diário de Classe’ de Isadora”, argumenta a 

psicóloga. Quer dizer, o protagonismo de Isadora por si só talvez não tivesse o efeito que teve 

se ficasse limitado a um blog individual na Internet ou até em um mural do Grêmio Estudantil. 

Sayão indica duas tarefas para a sociedade em geral, e principalmente para os pais: cobrar da 

escola um ensino de participação ativa dos alunos no processo escolar e encorajá-los a falar 

por si mesmos.  

Conhecer a biografia dos alunos, sua condição social, ouvi-los, ter uma atitude de 

solidariedade e de diálogo são atitudes que certamente contribuem para a melhoria do seu 

processo de formação.   

Reflexões da educadora Shirley Ferrari, em artigo baseado em sua tese de doutorado, 

são importantes para nos ajudar a pensar sobre a necessidade imperiosa de ouvir a voz dos 

alunos para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. O instrumental 

usado pela pesquisadora, além das entrevistas individuais e questionários, incluiu observação 

da rotina da sala de aula e roda de conversas. Foram entrevistados alunos do EJA, que trazem 

consigo para a escola a marca manifesta da exclusão, seja da escola em período anterior de 

suas vidas, seja da sociedade, e buscam na escola, outra vez, meios de alcançar melhores 

condições de vida e uma real inserção no meio social. Os alunos mais 

                                                           

5Isadora postou textos, fotos e vídeos para se expressar. Sua página foi criada em 11 de julho de 2012 e já foi curtida 
por 305.461 (acesso em 25/09/2012). Para cada publicação postada, há muitos comentários; algumas chegam a 9 mil 
comentários. As postagens atuais destoam das iniciais, em relação a gramática e posição crítica, sugerindo edição no 
original. 
6Artigo “Escolas Surdas”, publicado no Jornal Folha de S. Paulo, Equilíbrio, p. 8 , em 18/09/2012. 
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jovensexpressaramvalores e críticas em relação à turma. Não percebem o papel da professora 

como responsável pela formação, senão apenas pela transmissão de conhecimentos. Os mais 

velhos ressaltaram o respeito que os alunos jovens têm por eles, mas ao mesmo tempo fazem 

restrições ao comportamento deles. Quanto à professora, manifestam uma relação de carinho 

e respeito.   

Ouvir esses alunos levou a pesquisadora a identificar as mudanças pessoais de cada 

um deles na forma de pensar, de agir e de sentir e as razões que eles atribuem para essas 

mudanças. Ao mesmo tempo, ela questiona a posição dos educadores em relação ao trabalho 

que desenvolvem para a transformação das pessoas.  

 “Considerando a voz dos alunos que enfatizam o quão melhor se sentem 

na escola, urge se pensar sobre a prioridade de formarmos professores 

que atendam de maneira adequada esta clientela constituída de pessoas 

concretas, trabalhadores, pobres e excluídas socialmente, para que se 

possa oferecer reais perspectivas de inserção ao meio social.” 
7
 

 

V – A VOZ DA ESCOLA NA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Como vimos no FOCO IAS 04/2012, a construção da Proposta Pedagógica é um 

trabalho que envolve a reflexão coletiva e, portanto, torna-se o momento oportuno para que 

todos os atores do processo educacional tenham voz. A participação de professores e alunos é 

condição indispensável na construção desse projeto maior da escola. Não é adequado, e nem 

dá os melhores resultados, planejar para os “outros” realizarem.  Tal construção, que é um dos 

sinais de uma escola democrática, dará condições para os professores prepararem os seus 

planos de aula e os alunos compreenderem melhor o que irão aprender. 

Avulta, neste quadro, o papel do diretor escolar e da sua equipe. No que diz respeito às 

ações pedagógicas da escola, o diretor deve levar toda a sua escola a um reencantamento 

com a educação, com a tarefa de ensinar e com os resultados positivos da aprendizagem dos 

alunos. Consciente de que a escola é um elo do sistema municipal ou estadual, ele não pode 

renunciar à identidade da sua escola. Nesse sentido, ele não age em seu nome, mas da 

comunidade escolar como um todo. 

                                                           

7 FERRARI, Shyrley C. A voz dos alunos de EJA: Mudanças pessoais e suas razões. Artigo baseado na tese de 
doutorado: “Dar voz ao aluno do supletivo: mudanças e razões”. Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 
Psicologia da Educação – São Paulo: PUC. 2001, p. 146. 
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Cabe, então, a pergunta: como deve agir o diretor, sempre em consonância com sua 

equipe, com o apoio da família, para se fazer porta-voz da sua escola? Na dimensão do ensino 

e da aprendizagem, não se vislumbra outro caminho para o diretor senão o de se comportar 

como um líder que planeja conjuntamente com a comunidade escolar, garante a execução das 

ações planejadas e promove as devidas avaliações e correções de rumo, ao longo do processo 

de gestão escolar. Isso significa que a atuação do diretoré fundamental para determinar a 

qualidade do clima escolar, incluindo as atitudes dos alunos e da equipe pedagógica em 

relação à escola, o conjunto de relações estabelecidas, a percepção da comunidade externa 

acerca do trabalho pedagógico, enfim, a “atmosfera” e os valores positivos revelados nos 

comportamentos rotineiros de todos os atores escolares. 

VI – CONCLUSÃO 

Todo mundo concorda que Albert Einstein (1879-1955) foi um gênio. Mas você sabia 

que quando criança ele era considerado, antissocial e achavam que sofria de dislexia?Einstein 

tinha dificuldades nas tarefas de memorização e nem conseguiu terminar o ginásio em 

Munique porque foi expulso. Aos 16 anos, enquanto passeava de bicicleta, deixou sua 

criatividade voar longe e fez a famosa pergunta: "Como se pareceria o mundo se eu viajasse 

em um raio de luz à velocidade da luz?" Logo depois, ele escreveu um trabalho sobre 

eletromagnetismo que compensou as notas ruins em outras disciplinas. Enfim, Einstein mudou 

nossa maneira de encarar o Universo e nos mostrou que todo movimento é relativo ao sistema 

de referência do observador.  Observar sob um novo ângulo altera a visão da perspectiva. 

Grosso modo é o que diz a Teoria da Relatividade.Se fosse pela lógica da escola tradicional, 

Einstein teria engrossado as estatísticas de distorção idade-série da época. Mas ele teve a 

oportunidade de expressar suas ideias, de ser avaliado pela sua criatividade, de se posicionar 

de forma inovadora e ativa no mundo cartesiano e conservador do início do século XX.  

Quando os gestores escolarespassam a ouvir estudantes e professores de uma forma 

não habitual, na verdade estão “observando”a partir de novas perspectivas e, portanto, 

ampliando as alternativas para qualificar a educação das suas escolas, desde a melhoria dos 

rendimentos dos alunos até o comprometimento de toda a comunidade escolar. A partir dessas 

informações geradas por “escutas ativas”, é possível planejar novas estratégias para a gestão 

doensino, da aprendizagem, da rotina escolar e da política educacional. 

O aluno, sujeito da sua história, desenvolve suas competências e habilidades, não 

como um mero receptor passivo, mas para se transformar emum indivíduo autônomo, capaz de 

sustentar uma sociedade democrática, participativa e solidária. A escola ganha, então, maior 

importância como formadora de consciências, vozes e atitudes. 
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