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“Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais
inteligente, mas aquela que melhor reage e se adapta às mudanças.”
Charles Darwin

1-APRESENTAÇÃO
O mundo, entre outros aspectos, experimenta mudanças permanentes na comunicação,
informação, tecnologia e nas ciências provocando um comportamento diferenciado do sujeito no seu
próprio
contexto
e
na
sociedade
como
um
todo.
Em relação à educação, o ritmo acelerado dessas mudanças conduz para a necessidade
de atualização e de adequação permanente do professor no que se refere a sua ação docente,
pressupondo uma nova postura na prática pedagógica e um novo olhar para o aluno.
O que ensinar e como ensinar precisa ser repensado constantemente, pois este é o eixo
que define a relação da escola com o aluno e com a sociedade.
Que

conhecimentos

os

alunos

necessitam

construir

nos

dias

de

hoje?

O mundo está exigindo um “aprender” do sujeito que o potencialize a inovar, participar e a
se comunicar com clareza, “Enfrentar desafios novos, avaliar os contextos sócio históricos, filtrar
informações, manter-se permanentemente em processo de formação são responsabilidades
inalienáveis para quem procura ser um sujeito de sua própria história, não massa de manobra para
sustentar privilégios alheios.” (Demo, p. 32, 1996)
Não podemos ignorar que os desafios também provocam novas buscas, experimentos,
armadilhas, decisões, reﬂexões, discussões e estudos que conduzem o ser humano a uma eterna
inquietação. Os desafios, por mais difíceis que sejam, oportunizam muitos momentos para a
construção de novas ideias e escolhas, implementação e ajustes de estratégias adequadas a cada
situação, movimentos em diversas direções, talvez, nunca pensados e ou imaginados.

Para Freire, “... o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, interpretado,
“escrito” e “reescrito”. Neste sentido, quanto mais solidariedade exista entre o educador e educandos no “trato”
deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na escola.” (Freire, p. 109,
1998)
Existe claramente a necessidade e a oportunidade para que a escola, como um todo, redefina
determinadas práticas e conceitos para melhor garantir a construção da aprendizagem do aluno.
Este e-book tem como objetivo produzir algumas reflexões sobre os desafios do cotidiano escolar
que envolvem o professor, o aluno e a comunidade escolar.

Desejamos que você não somente tenha uma boa leitura como, também,
boa reflexão!!!!!!!!

Então, vamos começar com um texto de fácil entendimento, mas importante no seu conteúdo para que
possamos depois seguir adiante.
Vamos conferir alguns fatores que influenciam no nosso olhar para a educação!

2- CONEXÕES PARA QUE A APRENDIZAGEM POSSA ACONTECER
A educação necessita preparar e dar condições para que o sujeito tenha capacidade de responder o que a vida
moderna lhe propõe e impõe. Para Libâneo (2011) “Com efeito, a escola é instância integrante do todo social, sendo afetada
pela estrutura econômica e social, pelas decisões políticas e pelas relações de poder em vigor na sociedade.” (p. 297)
Assim sendo, necessariamente, deve haver uma conexão entre sociedade, escola, professor, aluno e família,
pois “Quando o conteúdo a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que Ausubel chama de
aprendizagem mecânica, ou seja, quando novas informações são aprendidas sem interagir com conceitos relevantes
existentes na estrutura cognitiva.” (Santos, 2011, p. 53)
Fatores apontados em pesquisas reforçam a ideia de que a escola como um todo deve se organizar e se
responsabilizar pela aprendizagem do aluno levando em consideração, de acordo com Libâneo (2011), que “...é preciso estar
claro que a melhora das práticas de gestão, a participação dos professores e os processos democráticos somente têm
sentido se estiverem diretamente associados à melhoria das metodologias do ensino aprendizagem.” (p.304)
Libâneo (2011) também mostra pesquisas que revelam alguns fatores que propiciam a melhoria na qualidade da
aprendizagem dos alunos, quais sejam: a capacidade e liderança dos dirigentes, principalmente do diretor; a gestão
participativa; o ambiente dentro da escola; a criação de condições necessárias para o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem com um planejamento de acordo com a realidade onde a escola está inserida; a reflexão conjunta e a troca de
experiência entre professores.

Também é necessário que a escola esteja atenta em relação a organização das suas ações
porque todo o tipo de gestão tem efeito direto no trabalho do professor e, consequentemente, na aprendizagem
do aluno.
Nessa visão as responsabilidades são compartilhadas, ao mesmo tempo em que as ações e os
saberes são organizados em movimentos contínuos em um agir de forma coletiva, onde as situações de
organização do trabalho pedagógico são refletidas, discutidas, analisadas e reorganizadas sempre que
necessário.
Na organização do trabalho pedagógico é preciso estar ciente de que cada um necessita fazer a
sua parte e contribuir para o coletivo da escola buscando resultados positivos para o processo educativo.
Para isto, muitas vezes, a escola tem que alterar as suas convicções, crenças, percepções e
paradigmas e reconhecer “... que não é uma organização que se aceita como definitiva e acabada” (Alarcão, p.
69. 2001)

Agora que você terminou de ler o texto, você quer

ou

novamente ao texto

Alguns pontos do texto anterior podem ser abordados a seguir.
É claro que a nossa intenção não é um aprofundamento de contextos e sim,
como já mencionamos, propiciar um repensar, uma reflexão para, quem sabe, lhe dar novas
ideias e um novo jeito de agir e fazer.

Então, vamos as

que escolhemos para você!!

3- NO MUNDO... É PRECISO CONSIDERAR...

As contradições sociais e econômicas.

As incertezas do cotidiano.

O avanço tecnológico constante.

A crise na sociedade e no sujeito.

o avanço dos meios de comunicação:
o mundo fica “menor”.

Os modelos que foram rompidos.

Os novos espaços e opções para a
construção do conhecimento.

A valorização do diferente.
O padronizado perde a força.

Mudanças das crenças, dos parâmetros,
das convicções e do ritmo do dia a dia.

Novo modelo de

mundo e de sociedade

3.1- O MUNDO EM IMAGENS

Um dos maiores desafios

= a velocidade com que as mudanças acontecem no ambiente contemporâneo.

Tecnológica/ Social/Familiar/Educacional/Econômica
Científica/Geográfica e Política

4- SOBRE A GESTÃO

Trabalhe em equipe:
Mas não esqueça:
Com planejamento,
estabelecendo prioridades e
metas.

Valorize as pessoas:
Reconheça as suas

Visão integrada:
Provoque a integração:

competências,



das pessoas ;



dos setores da

Respeite as opiniões.
Esteja sempre ao lado do

seu colega e não acima dele.

Motive para a
criatividade.

Esteja atento as inovações
para poder saber aplicá-las no
cotidiano da instituição.

Incentive a colaboração.

instituição.

Valorize e respeite a
diversidade:

Comunicação:
Tem que ser clara e objetiva

porque é fundamental para o
Nela está a riqueza de
compartilhar ideias e
conhecimento.
Seja um gestor reflexivo e

investigativo.

crescimento e o clima
organizacional.

Promova o diálogo
socializando as conquistas
e a tomada de decisões.

.

Avaliação permanente:
Possibilita uma retomada das
ações e o replanejamento.

Educação continuada:
Promova a melhoria
permanente das pessoas,
porém, com objetivos
definidos.

Gestor!
Tenha paixão pelo que você faz!!

Lidere os processos na sua instituição.
Acredite no seu potencial: autoconfiança

Só você pode melhorar a sua gestão!!!!!

5- MOMENTOS DA ESCOLA ATRAVÉS DAS IMAGENS

Idade Contemporânea
Idade Moderna
Idade Média
A educação era para poucos,
pois somente os filhos dos
nobres estudavam. A igreja
tinha uma influência muito
grande na educação. Era
ensinado o latim, doutrinas
religiosas e táticas de guerra.
Grande parte da população era
analfabeta.

O exercício físico passa a ser
valorizado como agente da
educação.
A escola se institucionaliza
como instituição de internato,
com disciplina e vigilância
rigorosa.

A escola necessita investir em
estratégias que colaborem para
a motivação do aluno para que
ele goste e tenha prazer em
frequentar a aula. A construção
do conhecimento cognitivo não
é mais o centro do processo,
pois o mundo exige um olhar
para
a
dimensão
sócio
emocional.

Uma reflexão...

O que é necessário para acompanhar as mudanças que
ocorrem constantemente:
1- Adoção de novas metodologias?
2- A escola necessita se reestruturar como um todo?

6- TEM OUTRA MANEIRA DE LIDAR COM A APRENDIZAGEM?

Quem sabe...
Entender o
significado da
intervenção
pedagógica!

Perceber…
A escola e a sala
de aula como uma
organização
social.

Entender que...
Futuro não se
adivinha, se
constrói.
Construção da
aprendizagem por
meio do elo e o
vínculo entre
professor e aluno.

Não esquecer
que...
Aprendizagem é um
processo não
isolado de
processos
anteriores.

O que oferecer para o aluno?
Como nortear o trabalho do processo da aprendizagem?

7- E AGORA!!!!!!

Onde está a
receita?

COMO FAZER? O QUE FAZER?

Vamos pensar e refletir um
pouco!!!!!!

A Neurociência já
mostrou que a
chamada “plasticidade
cerebral” é a
capacidade do cérebro
de se reorganizar
internamente
possibilitando, assim,
adaptação à novas
situações do cotidiano
que requerem
aprendizagens novas.

O trabalho pedagógico como um
todo passa pelo objetivo maior da
escola que é a aprendizagem do
aluno e, nesse sentido, o que
necessita ser considerado pelo
professor é a organização de uma
aprendizagem significativa.

A escola de hoje precisa
selecionar o que é
relevante, assim deixará de
ser uma instituição
informativa.

Aprendizagem / Interacionismo:
explica o desenvolvimento
cognitivo de cada um, partindo
da relação do sujeito com o
mundo.

SAIBA QUE... NA CONSTRUÇÃO DA
APRENDIZAGEM,
A palavra chave é

Exige:

PROCESSO.

MOVIMENTOS do aluno e do professor.

Com:

PAPEL ATIVO de

todos os sujeitos envolvidos.
Ação:

DIALÓGICA

“Não

8- LEMBRANDO...

é

o

próprio

saber que é prático, mas,
sim, o uso que é feito dele,

“Por isso, somos os únicos em que
aprender é uma aventura criadora,
algo, por isso mesmo, muito mais rico
do que meramente repetir a lição dada.
Aprender para nós é construir,
reconstruir, constatar para mudar, o
que não se faz sem abertura ao risco e
à aventura do espírito.”

FREIRE, p. 77, 1998

em uma relação prática
com o mundo.””

CHARLOT, p. 62. 2000.

“Não se pode simplesmente
ensinar a pensar. É preciso ensinar
a pensar sobre o que se pensa,
sobre a importância ou não
daquele assunto, sua pertinência,
SAVATER,
sua validade. Refiro-me à
Fernando
necessidade de reflexão, pois é
isto que nos faz diferentes de
outras espécies...”

“A consciência coletiva é um
processo de [...] transformação da
ação-reflexão-criação individuais
para a ação-reflexão-criação
coletivas, em um contexto
determinado onde há embates de
ideias convergentes e divergentes.
Por certo, a organização escolar
consiste em um desses contextos.”

ALARCÃO. p. 70-71,
2001

9- POSSO ME PROPOR A FAZER O QUE?



Acreditar que a simplicidade pode conduzir minha ação de maneira leve, mas
com responsabilidade.








Lembrar que o conhecimento nunca é o suficiente, pois ao ato de aprender é
uma constante.
Algumas vezes é preciso recuar e começar de novo em mais um desafio.
Associar a aprendizagem cognitiva a um ambiente colaborativo e de amizade.
Enxergar o valor do ser humano e, assim, colocá-lo na ponta do processo.
Confiar em você.
Faça a diferença de alguma maneira em algum momento.

10- COMO FICA AGORA?

Também depende de você!
Mas... Então pense:
 O que mais atraiu você nessa leitura?
 Você consegue fazer uma combinação de fatores para repensar e fazer novas escolhas?
 O que você mais gostou e o que menos gostou de tudo o que leu e observou?

11- CRÉDITOS
“Tomemos, pois, muito cuidado com a
satisfação.
A satisfação paralisa, a satisfação adormece,
a satisfação entorpece.
A satisfação pode nos deixar num estado de
tranquilidade.
Sabe o que é o oposto?”
CORTELLA, 2009.

“O inesperado surpreende-nos; nos acostumamos de

maneira segura com nossas teorias, crenças e ideias,
sem deixar lugar para acolher o novo.” Entretanto, o
novo “brota sem parar... Quando o inesperado se

manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias
e ideias, em vez de deixar o novo entrar a força em
um lugar incapaz de recebê-lo”. (MORIN, 2000)
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