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1 APRESENTAÇÃO 

 

Para que o motivo alcance poder desencadeante da ação e que 

esta se desenvolva, é preciso que provoque o querer fazê-la, 

deve experimentar o desejo de realizá-la, deve ter vontade de 

realizá-la, deseja-la, fazer dela uma necessidade. Não basta ter 

motivos ou boas ações, é preciso querer fazê-la. É a vontade 

que transforma o desejo em uma intenção, em um projeto, em 

uma determinação de agir [...].  

Gimeno Sacristán3 

 

Temos percebido na história da Educação que as mudanças na escola não 

acontecem de forma imposta, mas de forma processual. Isso demanda certo tempo e é 

impulsionado pela vontade de transformação. Dá-se, então, por meio da dinâmica 

estabelecida entre vontade de mudar e atitudes para que, de fato, as mudanças almejadas 

aconteçam. Dessa forma, subjetividade e objetividade hão de caminhar juntas. 

Sendo assim, o Projeto Político-Pedagógico do Colégio Luciano Feijão foi 

elaborado com o objetivo de que, através da prática social de seus educadores, se 

estabelecesse a sintonia com os princípios pedagógicos desta instituição. A equipe de 

profissionais que participaram da elaboração do presente documento foi composta por cerca 

de trinta4 profissionais. Entre eles, o diretor administrativo, o coordenador geral, seis 

coordenadores, duas orientadoras educacionais e um grupo de aproximadamente vinte 

professores. 

A concepção do referido documento demandou reuniões mensais, que 

aconteceram no período de janeiro de 2011 a setembro de 2012 e foram dirigidas pela 

Professora Eunice Menezes, doutoranda em educação pela UECE- Universidade Estadual do 

Ceará. Nesse espaço de tempo foram concebidos os parâmetros que nortearão, a partir de 

então, a prática educativa do Colégio Luciano Feijão. 

                                                           
3 SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.  
4 Essa equipe alternou sua participação durante alguns momentos do processo, devido às diversas atribuições 

inerentes à vida da escola. Contudo, em todos os encontros houve a representação de professores ou 

coordenadores de todos os níveis de ensino. O Ensino Médio foi o nível de ensino que só contou com a 

participação dos coordenadores pedagógicos e de um professor. Este participou do processo apenas até abril de 

2011. 
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Para chegarmos ao resultado alcançado, fizemos uma panorâmica histórica do 

colégio, até chegarmos à realidade atual, buscando a reconstrução das ações e das tomadas 

de decisões dos sujeitos envolvidos na construção da história da instituição. 

O projeto do Colégio Luciano Feijão baseia-se na filosofia de que os pilares de 

uma instituição provêm de sua história, por isso, o conhecimento e a análise minuciosa da 

trajetória desta instituição foram fundamentais para que pudéssemos rever e repensar suas 

ações, a fim de estabelecermos as mudanças almejadas, com o propósito de melhor atender à 

comunidade, de forma a prepará-la para os desafios da modernidade e os avanços da 

sociedade atual, priorizando sempre o ser humano em sua totalidade. 

O Colégio Luciano Feijão, desde a sua fundação, tem como propósito a garantia 

de ensino acessível e de boa qualidade à sociedade sobralense e oferecer uma alternativa 

estruturada de ensino a nossa população. Para a garantia do cumprimento desse 

compromisso, busca promover o desenvolvimento integral do educando, tendo como 

prioridade a sua formação cidadã. Além disso, investe na orientação para o mercado de 

trabalho, buscando desde cedo incentivar o aluno ao compromisso e à ação. Também é um 

cuidado de nossa instituição a valorização das identidades culturais, locais e regionais para a 

conscientização da convivência harmônica em sociedade, no que se refere às diversidades. 

Ademais, incentiva a valorização da pessoa enquanto sujeito, na relação com o outro, o que 

favorece a construção individual e coletiva e torna o indivíduo capaz de compreender a 

importância da liberdade, tanto para si quanto para o outro, na convivência diária. 

Diante de propósitos tão pertinentes, decidimos elaborar o nosso Projeto 

Político- Pedagógico que foi registrado cumprindo os seguintes elementos estruturais: 

histórico, diagnóstico, marco referencial e programação.  

Sob tais parâmetros traçamos nossa trajetória futura, com a vontade e o 

compromisso de seguir nossos princípios éticos e morais, sem esquecermo-nos de 

acompanhar as inovações que nos chegam, pois nosso intuito é o de formar novas gerações 

sempre buscando o melhor para a sociedade, de forma mais abrangente possível. 

A organização do Colégio Luciano Feijão- CLF, bem como seus ideais, projetos, 

aspirações (considerando o que temos e aquilo que queremos ter) configuram a práxis 

educativa que se relaciona com as dimensões pedagógica e administrativa. 
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Sabemos que ensinar não é tarefa fácil, pois além de algo desafiador, nos exige, 

necessariamente, senso de comprometimento, regras disciplinares e mudança de postura. O 

mote de que a escola é uma empresa; o professor é um empregado e o aluno é o cliente é 

inconcebível, frente às novas exigências do mundo contemporâneo. 

Diante do exposto, os nossos grandes desafios enquanto educadores são: 

 Aprimorar a inter-relação com a família, como forma de potencializar valores como 

o respeito, a ética e o compromisso compartilhado com o aprender; 

 Capacitar professores, não só para uma gama de conceitos tradicionais, mas também 

para conceber novos conceitos e domínio das tecnologias de informações. 

 Fortalecer ações metodológicas planejadas, elaboradas e avaliadas com o apoio 

diário da Coordenação Pedagógica. 

 Considerar as necessidades do educando e também do educador. 

 Sistematizar um processo de avaliação mais justo, como forma de rompimento do 

paradigma tradicional. 

 Fazer a interação da Gestão/Direção com todos os profissionais da educação do 

colégio, especialmente com os professores. 

 Fortalecer o processo decisório no que concerne à definição das políticas e práticas 

pedagógicas, ao tempo em que seja beneficiado o crescimento profissional e pessoal 

de cada docente.  

Integrar o aluno ao contexto social, de forma que o mesmo assuma suas 

responsabilidades, praticando constantemente a cidadania, é objetivo do CLF. Porém, 

sabemos que a adequada apropriação do conhecimento pelos docentes e discentes só será 

possível se houver prática de diálogo, a abertura para o posicionamento crítico dos sujeitos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, assim como a constante avaliação da ação 

educativa praticada. Por isso, se faz importante e necessário que este documento ultrapasse o 

cumprimento de uma exigência legal e resulte, de fato, em plena realização das metas e 

princípios nele contidos. A avaliação contínua do que somos e do que queremos ser também 

se faz condição precípua para que nossa história continue a ser marcada pelo compromisso, 

a seriedade e a competência com que vimos realizando a educação no cenário local e para 

além dele. 
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2 INTRODUÇÃO 

2.1 A ideia da elaboração do Projeto Político-Pedagógico do Colégio Luciano Feijão 

Com o desejo de elevar mais ainda a qualidade do ensino do Colégio Luciano 

Feijão, a professora Liduína Maria Gomes, coordenadora do Ensino Fundamental I e II, 

integrante do corpo docente da instituição desde 1993, reuniu-se, em 2010, com o diretor do 

colégio, Lúcio Feijão, quando decidiram buscar a assessoria da Professora Eunice Menezes 

para o processo de sistematização do Projeto Político-Pedagógico do colégio. Tinham em 

mente, na busca pela excelência, a socialização e ampliação dos ideais dos profissionais da 

instituição, algo que através da construção do PPP seria possível de ser concretizado.  

Determinados a levar adiante o projeto, deram início a diversas ações para 

compartilhar com a comunidade escolar a importância de necessidade de se construir um 

Projeto Político Pedagógico. Como iniciativa motivadora de uma aproximação ao tema, 

pelos profissionais da escola: professores, coordenadores, orientadores, foi organizado um 

primeiro momento com a professora Eunice Menezes, em dezembro de 2010, ocasião que 

reuniu cerca de quarenta profissionais da educação da escola, número bastante significativo 

de pessoas que atendeu ao convite para ampliar seus conhecimentos acerca do tema. 

Em janeiro de 2011, dava-se início aos encontros dos articuladores, grupo de 

educadores que, sob a assessoria da professora Eunice Menezes, se reunia, nos dois 

primeiros meses, quinzenalmente e depois, a partir de abril de 2011, mensalmente5 para 

estudar, debater e refletir sobre questões amplas tangíveis à realidade vivenciada pelo 

Colégio ao longo de sua constituição enquanto agência educativa, bem como sobre a 

sociedade na qual a instituição está inserida.  

A direção da escola resolveu designar a professora Liduina Gomes como 

coordenadora do PPP da escola, fato que contribuiu para que, efetivamente, os articuladores 

se envolvessem na tarefa de analisar a história do Colégio, conectando fatos, contextos 

históricos e realizações, na busca pelo conhecimento da identidade da escola, da sua 

“face”. 

 

                                                           
5 Além dos encontros quinzenais foram propostas pela assessora horas de estudo não presenciais. Para isso, a 

assessora disponibilizou textos de aprofundamento teórico, que eram discutidos nos encontros. 
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2.2 Como se deu a concretização da ideia do Projeto Político-Pedagógico do Colégio 

Luciano Feijão 

Os estudos estabelecidos nas últimas décadas nos mostram a grande importância 

da Educação para a melhoria de vida da sociedade, para que, de fato, aconteçam mudanças 

relevantes nela. Mesmo sabendo que a educação por si não abarca todas as 

responsabilidades, nem supre todas as carências e necessidades pessoais, sabemos que ela é 

o melhor caminho para que consigamos uma vida melhor e mais saudável em grupo. 

Mas, para que a educação desenvolva um processo de formação humana em 

várias dimensões, ela precisa ser antes de tudo, reflexiva. Ela precisa acontecer nos grupos, 

nas comunidades, nas instituições. E essa reflexão precisa se dar de forma direcionada, em 

função de objetivos em comum e daquilo que desejamos transformar. Com o objetivo de se 

obter mudanças na Educação, muitos mecanismos têm sido experimentados para que essa 

reflexão, focada na ação, se estabeleça. Mas o sucesso desse processo depende de uma 

contínua formação dos profissionais envolvidos no cotidiano escolar, pois a transformação 

da essência pedagógica só se dá através da ação coletiva de todos esses profissionais.  

Apesar de o tema “formação continuada” vir sendo muito difundido no Brasil 

nos últimos anos, o que se observa, de fato, são ações desvinculadas da realidade dos 

docentes, o que não possibilita uma mudança positiva de resultados, além de desgastar o 

professor. Isso nos leva a concluir que ações assim não trazem benefícios para a 

transformação que se almeja na prática pedagógica. 

Sendo assim, entendemos como formação continuada os estudos e investimentos 

que têm como foco a possibilidade de reflexão pelos docentes de sua ação e prática 

educativa, através da qual a comunidade pedagógica possa participar de forma interativa. 

Essa unidade, certamente fortalecerá a escola, pois isso possibilitará uma linha pedagógica 

definida, por ser vivenciada por todos. 

O que então norteará essa unidade será a construção do Projeto Político- 

Pedagógico da escola, algo que vem para unir e fundamentar as pessoas que estão inseridas 

no contexto pedagógico, visto que esse processo funciona como processo de reflexão e 

sistematização de suas ações. E, essa ação mostra tanto a identidade da comunidade 

pedagógica escolar, como seus anseios, o que norteará as ações que ali serão desenvolvidas. 
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O Projeto Político-Pedagógico foi determinado pela LDB (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) tendo como tarefa dos profissionais da escola a construção do seu 

próprio documento norteador, ou seja, do registro da sua identidade. Esse fato foi um avanço 

que proporcionou legitimidade política aos educadores na construção do projeto de suas 

escolas. Outro fato importante foi a inclusão de todos os que compõem as instituições 

escolares na elaboração do projeto: gestores, professores, funcionários, alunos e pais. Eis 

porque a ideia de o Projeto Político-Pedagógico ter, em sua participação, todos os que fazem 

a escola. Dessa forma, o Projeto Político-Pedagógico, hoje, tem como princípio básico o 

processo de conscientização e de exercício da cidadania, por ser um instrumento 

democrático que busca recuperar a função social da escola, de forma sistemática. 

Dessa maneira, em respeito a essa exigência legal e à excelente oportunidade de 

democratização da gertão escolar, em dezembro de 2010, tanto a Direção como a 

Coordenação Pedagógica do Colégio Luciano Feijão decidiram aperfeiçoar o processo de 

formação continuada dos professores do colégio, objetivando a construção do seu PPP. 

A 1ª etapa do Processo de Sistematização do Projeto Político-Pedagógico do 

Colégio Luciano Feijão constituiu-se da restauração e da assimilação da História do Colégio 

pelos profissionais envolvidos nesse processo. Compreendemos que as bases de uma 

Instituição provêm de sua história, por isso, o conhecimento e a análise minuciosa de suas 

“raízes” se fazem fundamentais para a nitidez do que a escola tem sido, até então, e para a 

determinação do que ela almeja ser no futuro. A 1ª etapa foi dividida nos três momentos, 

explicitados a seguir: 

1º Momento: Visão sincrética e contextual do sentido e da intencionalidade do Projeto 

Político-Pedagógico/ Coleta de dados sobre a história do Colégio Luciano Feijão 

O 1º Encontro de Articuladores do Projeto Político-Pedagógico do Colégio 

Luciano Feijão foi realizado no dia 22/01/2011, tendo como tema central “Compreendendo a 

História do Colégio Luciano Feijão”. Nesse encontro, foi feita uma sondagem das 

expectativas dos Articuladores acerca da sistematização desse processo e uma 

fundamentação teórica sobre o PPP: conceito, importância, princípios, funções e etapas. 

Esse momento foi conduzido pela assessora do PPP, professora Eunice Menezes. Na 

ocasião, os grupos de professores e gestores levantaram o perfil do educador do Colégio 

Luciano Feijão, e, com base nessa atividade, criava-se uma situação problematizadora para a 
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investigação sobre o Histórico do colégio. Os Articuladores foram divididos em três grupos 

e receberam a incumbência de pesquisar e recolher informações sobre a História do Colégio 

Luciano Feijão. Em cada grupo foi escolhido um mediador, ou seja, um representante 

responsável por acompanhar a coleta de dados designada para seu grupo; apresentar em 

plenária o resultado dessa pesquisa e de sistematizá-la de forma descritiva, de acordo com 

um roteiro fornecido pela Assessora. 

2º Momento: Análise dos dados coletados e dos textos produzidos sobre o Histórico: 

Esse momento foi dividido em dois encontros; ambos realizados no mês de 

fevereiro de 2011. A organização dos encontros deu-se da seguinte forma: 

O 2º Encontro de Articuladores foi realizado no dia 05/02/2011. Teve como 

objetivo central apreciar a coleta de dados sobre a História do Colégio Luciano Feijão, que 

foi tomada por base para a compreensão dos valores e vivências como referência para a 

construção do PPP da instituição. Na ocasião, o mediador de cada grupo apresentou em 

plenária uma síntese sobre a pesquisa realizada. O momento constou de uma rica discussão e 

de socialização das descobertas realizadas, apoiadas na coleta de dados. Cada mediador 

expôs o trabalho realizado por seu grupo, externando os desafios, as dificuldades, os 

proveitos e as aprendizagens vivenciadas, com base na sua experiência. Além do 

levantamento de dados, cada grupo ficou responsável por elaborar um texto6 descritivo da 

História do Colégio Luciano Feijão, com os principais aspectos do roteiro supracitado. 

No 3º Encontro de Articuladores, que aconteceu no dia 19/02/2011, deu-se a 

continuidade do processo de análise do Histórico do Colégio Luciano Feijão. De posse das 

sínteses dos dados coletados sobre o histórico da instituição, foram eleitos três componentes 

de cada grupo para a produção de textos descritivos sobre a história da instituição. Essa 

delimitação de participantes em cada grupo teve a intenção de que as ideias centrais das 

discussões não se perdessem, uma vez que em grupos maiores a produção coletiva pode 

ficar comprometida, devido à dificuldade de se gerir várias opiniões e ritmos de trabalho 

diferentes. Muito embora tenham sido designadas para a produção dos textos apenas três 

pessoas em cada grupo, não se verificou desvantagem na participação dos demais 

componentes, uma vez que todos os textos produzidos foram analisados pelos três grupos, 

que tomaram como parâmetros uma ficha de análise proposta pela assessora do PPP. Após a 

                                                           
6 Os textos produzidos ajudaram a compor o Histórico do Colégio Luciano Feijão, próxima etapa deste 

documento. 
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análise dos textos, o mediador de cada grupo apresentou em plenária as considerações feitas 

pelos articuladores que compunham os demais grupos. Ali, foram levantadas as proposta de 

alteração no material produzido: fatos relevantes não mencionados nos textos, aspectos que 

causavam dúvida, informações que pareciam controversas, contextualização histórica de 

alguns fatos etc. 

3º Momento – Síntese sobre: “O que a História do Colégio Luciano Feijão nos revela e 

quais os nossos anseios atuais?” 

No 4º Encontro de Articuladores, que ocorreu em 12/03/2011, foi apresentada 

aos articuladores uma síntese da versão preliminar do Histórico do Colégio Luciano Feijão. 

Na ocasião, a Assessora Pedagógica propôs que o grupo refletisse sobre os seguintes 

questionamentos: “O que a História do Colégio Luciano Feijão nos revela?” “Quais os 

nossos anseios atuais?” Também, foi feito um breve relato sobre a 1ª etapa do PPP, em que 

rememoramos todo o processo percorrido: As descobertas, socialização de ideias, a criação 

de um espaço compartilhado de posicionamento crítico e a importância da participação de 

todos os envolvidos nessa ação colaborativa. Os aspectos de melhoria também foram 

mencionados, como um redimensionamento para as próximas etapas de construção deste 

documento oficial. 

A organização deste Documento-Síntese deu-se de forma coletiva, após várias 

revisões, com a contribuição do Grupo de Articuladores e, principalmente, dos participantes 

do Núcleo Gestor. Foi uma etapa muito significativa de produção e socialização do 

conhecimento, de recordações e descobertas, que foram reveladas através de um processo de 

investigação e pesquisa. Foi enriquecedor e emocionante ver o grupo orgulhoso de fazer 

parte da instituição e de ajudar a produzir o documento norteador da história do colégio. 

Esse momento, tão idealizado por profissionais que há anos ajudam a construir a identidade 

do colégio, como a professora Liduína Gomes, foi celebrado pelos que fazem a instituição. 

A alegria de pertencer a uma Instituição tão séria e comprometida com a educação e com a 

sua função social se expressava pelos depoimentos de participantes do Grupo de 

Articuladores, como nos depoimentos seguintes: 
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Todos os dias, quando chegava à escola e via aquelas crianças e jovens também chegando com 

suas mães e, às vezes, com seus pais, ficava perguntando-me: O que estamos fazendo? O que de 

fato estamos ensinando e como realizamos essa tarefa? Enchia-me de questões e de dúvidas sobre 

qual é, realmente, o papel da escola e sobre o que, nós do Colégio Luciano Feijão, estávamos 

fazendo, de verdade, pela educação das nossas crianças. 

Depois de muitos anos na função de supervisora das séries iniciais do Ensino Fundamental, essa 

questão me angustiava cada vez mais, e o desejo de obter respostas tornou-se eminente. No início, 

não sabia onde buscar tais respostas; queria falar para as pessoas sobre os projetos, os sonhos, as 

conquistas, outras vezes, sobre frustrações... Queria discutir essas minhas angústias. Tinha 

necessidade de falar, e, muitas vezes, de escutar, mas, não encontrava retorno, não havia eco para 

as discussões que, a meu ver, necessitavam existir. 

Há alguns anos, comecei a sonhar com a perspectiva da construção coletiva do nosso Projeto 

Político-Pedagógico e, através de minhas leituras, descobri com Celso Vasconcelos que o lugar 

comum de reflexão e diálogo sobre a prática pedagógica que tanto buscava eu encontraria nesse 

processo grandioso, que envolve toda a comunidade escolar. 

Então, depois de muitos retrocessos e alguns avanços, começamos a reestruturação do nosso PPP. 

Os contatos com a assessora, professora Eunice Menezes, foram promissores e o trabalho, ora 

iniciado, tem sido maravilhoso e surpreendentemente produtivo.  

O documento pronto será um marco na história do Colégio Luciano Feijão, enquanto elemento 

norteador de uma prática pedagógica já de sucesso e de qualidade. E o processo será uma vitória 

para todos os articuladores e gestores que deixarão sua marca impressa na história dessa 

Instituição de Ensino. Para mim, uma vitória! A vitória do sonho, da utopia da educação que 

transforma o sujeito e que é transformada por ele; a vitória da educadora que acredita na 

educação que emancipa o homem e que, por sua vez, transforma a sociedade. Vitória de ver valer o 

suor, as lágrimas e as alegrias de ser PROFESSOR e saber que contribuímos para que dias 

melhores aconteçam para todos. 

(Professora Liduína Gomes - Supervisora do Ensino Fundamental I e II) 

 

O Projeto Político-Pedagógico de uma instituição é extremamente importante para firmar os seus 

ideais. A integração da equipe para sua elaboração norteia a consolidação dos direitos e deveres 

dos funcionários e a escolha da corrente filosófica que viabilizará a aplicação dos princípios 

pedagógicos em busca de uma aprendizagem descentralizadora, inclusiva, interdisciplinar e 

cidadã. Presenciando tal processo de crescimento educacional, aberto e livre para o “pensar” de 

novas possibilidades pedagógicas e culturais, reafirmo o nosso compromisso com o 

desenvolvimento do discente em áreas de atuação da sociedade, até o ingresso deste na 

universidade; quando então erguerá a bandeira de instituição voltada à formação do ser. Numa 

luta constante por melhorias, o PPP pode minimizar problemas antigos do Colégio Luciano Feijão. 

Esse documento não é mágico, mas pode gerar profundas transformações em toda a escola, 

inclusive, pode propiciar um relacionamento profissional igualitário para todos os que fazem desta 

a melhor instituição educacional do Estado do Ceará. 

(Maria Magali de Lima Forte, professora de Biologia-Ensino Fundamental II) 
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Participar da sistematização do Projeto Político-Pedagógico do Colégio Luciano Feijão foi uma 

experiência gratificante para mim. Foram vivências que me prepararam para novas possibilidades 

frente à minha caminhada profissional. Levantar questões, liderar um grupo, fazer uma pesquisa 

dentro da instituição em que ensino me fez observar por, outros enfoques, os caminhos que posso 

traçar, e me ajudou a pensar, de forma crítica, a minha produção voltada para os alunos, de forma 

que eu a alinhasse com o perfil de toda a instituição. 

(Thiago Rocha, professor de História- Ensino Fundamental II e Médio) 

 



26 
 

3 HISTÓRICO: assimilando e restaurando a história do Colégio Luciano Feijão 

 

(...) as inovações não têm hipóteses de sucesso se os atores não são chamados a aceitar essas 

inovações e não se envolvem na sua própria construção. 

Benavente7 

 

3.1 A origem: como tudo começou 

A criação de uma instituição de ensino é percebida como o nascer de mais um 

locus de conhecimento em que se inserem relações complexas nos âmbitos pessoais e 

sociais, conforme o lugar que a instituição deseja alcançar na esfera educacional. 

O Centro de Educação Básica Luciano Feijão traz em seu nome tanto a marca de 

seus objetivos quanto a personalidade do homem que simboliza a história da constante 

construção do colégio: o professor Luciano Feijão. Esse Centro de Educação foi idealizado 

para atender a realidade sobralense que, naquele momento, estava carente de ideais novos de 

educação. Sua construção foi feita de forma dinâmica, embora tenha sido necessário superar 

algumas adversidades; sempre com a preocupação voltada para uma base sólida da 

instituição. Desde a sua fundação, o colégio esteve intimamente ligado ao compromisso com 

a sociedade sobralense de garantir uma alternativa estruturada de ensino acessível a nossa 

população. Após os primeiros desafios, este centro de educação transformou-se em 

referência absoluta de qualidade e estrutura, não apenas para a sociedade sobralense, mas 

para todo o estado do Ceará; o que percebemos pela grande quantidade de alunos que 

chegam a cada ano para se formarem nesta instituição, vindos de outras cidades. 

Em 1º de Março de 1969, surgiu o Colégio Luciano Feijão, como resultado do 

sonho de um professor de Matemática que manteve o foco em seus ideais. Esse sonho não se 

materializou de forma fácil, o que podemos constatar ao ver o colégio como é, hoje. Sua 

construção foi marcada por desafios que caracterizam a dinamicidade da sua história.  

                                                           
7 BENAVENTE, A. As ciências da educação e a inovação das práticas educativas. In: SOCIEDADE 

PORTUGUESA DE CIENCIAS DA EDUCAÇÃO. Decisões nas políticas e práticas educativas. Porto: SPCE, 

1992.  
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O Professor Francisco Luciano Feijão já tinha carreira sólida em sua cidade 

natal, Fortaleza, mas “desembarcou” aqui para, a princípio, ensinar em colégios tradicionais, 

na época, como o Colégio Sobralense e o Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, a 

convite do Monsenhor Aloísio Pinto. Em seguida, tornou-se Secretário de Educação 

Municipal, na gestão do Prefeito José Prado. Mas sua prioridade era, e continua sendo, o 

Colégio Luciano Feijão que, inicialmente, funcionou onde hoje se situa a escola da rede 

pública de ensino “Escola Netinha Castelo”, à Avenida John Sanford. 

A primeira localização do nosso colégio lembra a simplicidade que marcou os 

primeiros anos de sua história. Naquela época, o professor Luciano, que ativou seu sonho a 

partir de um projeto de criação de colégios no interior, apoiado pelo Governo do Estado do 

Ceará, ficou com responsabilidades acumuladas; era responsável, inclusive, pelo transporte 

dos professores, de vários bairros, até a sede do colégio. 

Nesse período, o colégio ainda não disponibilizava ensino para todas as séries da 

educação básica. O primeiro foco educacional estava ligado a turmas noturnas, de educação 

de jovens e adultos e dos famosos cursos “normais”. Os colégios municipais funcionavam 

apenas em um turno, o que propiciava a formação de uma nova instituição à noite. Essa dura 

missão e a humilde localização escondiam a vitória que se concretizaria apenas anos depois. 

Houve, então, uma mudança de sede, e o colégio passou a funcionar no prédio 

da “Escola Pública João Ribeiro Ramos”, localizada à Travessa Tabelião Ildefonso 

Cavalcante. Nesse novo espaço persistem histórias que simbolizam a resistência do 

Professor Luciano e de seu colégio às adversidades oferecidas pelo contexto social da época. 

Narra-se constantemente o episódio em que o professor Luciano Feijão chega ao 

colégio e defronta-se com a estrutura “limpa”, ou seja, com ausência de material 

administrativo necessário para o pleno funcionamento das aulas. Isso fora o sinal para uma 

nova mudança que viria. É também mencionado, pelo próprio professor Luciano Feijão, com 

emoção, o fato de a secretaria do colégio funcionar em um corredor, pois não havia local 

apropriado nesses primeiros anos para o funcionamento pleno da instância administrativa.  

Em 1977, o Professor Luciano Feijão constituiu o Centro Social “Clodoveu 

Arruda”, objetivando fundar uma associação sem fins lucrativos para que se pudesse manter 

o ginásio Clodoveu Arruda e, assim, beneficiar os alunos e a comunidade da cidade de 

Sobral.  
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Durante quinze anos (1969 – 1984) de constante luta e reafirmação, o colégio 

finalmente chegou ao local onde se situa até hoje. As instalações, que ficam na Avenida 

Dom José (Bispo de renome e símbolo de educação em Sobral), sofreram um processo 

dinâmico de expansão. 

Esses dois fatos, primeiro a fundação do Centro Social, e depois a mudança para 

a sede atual, concretizam a afirmação da proposta educacional de excelência, idealizada pelo 

Professor Luciano Feijão e posta em prática por muitas mãos e mentes, que dedicaram e 

ainda dedicam boa parte de suas vidas à realização de um sonho pensado e concretizado em 

equipe. 

A partir de janeiro de 1984, iniciou-se o processo de transformação global deste 

espaço. Mas, aquele momento também foi de muitas histórias que ainda permeiam a 

memória de tantas pessoas. Iniciou-se pelo aterramento de uma lagoa para a construção do 

Colégio, fato que gerava incredulidade dos observadores. A compra do terreno veio a partir 

de uma transação imobiliária que envolvia quatro casas do Professor Luciano e uma quantia 

em dinheiro, em troca do terreno tão sonhado. Mas o sonho escondia, atrás das cercas de 

madeira, uma realidade nada animadora: muitas casas da Rua Dom José enviavam seu 

sistema de escoamento para aquele local. A construção de uma nova rede de esgotos 

possibilitou a drenagem do terreno. Assim, com a solução do único empecilho que retardava 

a edificação do prédio, o sonho de construir uma escola começava a tomar corpo. 

Sabemos que a construção do colégio Luciano Feijão envolveu muitos esforços 

dos seus idealizadores. Após tantos obstáculos, iniciaram-se, enfim, as aulas, apesar de o 

prédio ainda não estar finalizado e de, por isso, oferecer, naquele momento, uma estrutura 

humilde. Porém, esses obstáculos, como os outros, foram superados. 

O piso ainda não era de cerâmica, as mensalidades eram, em alguns casos, pagas 

com materiais de construção; não havia tantas turmas quanto hoje. Foi nesse contexto de luta 

e adversidades que o colégio continuou a crescer; com tantos alunos que por ele passaram e 

ainda passam, chegou ao êxito sonhado. 

Assim, nossa instituição conseguiu finalmente alcançar novos horizontes e, 

desde então, é a referência máxima em educação sobralense. Passou por reformas ainda nos 

anos 1990; também adquiriu um prédio anexo, que oferta mais possibilidades de 

desenvolvimento aos alunos. Nos anos 2000, com o surgimento de um novo século, 
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surgiram novos desafios e mais crescimento. O prédio central viu, então, o surgimento de 

um novo andar; o anexo foi ampliado e ali foi instituída a Faculdade Luciano Feijão. 

A Faculdade Luciano Feijão simboliza claramente o compromisso com a 

educação sobralense e com o sonho de um homem, de uma família e de uma cidade. Desde 

2007, em pleno funcionamento, a Faculdade já ambicionava sonhos mais elevados e, além 

dos cursos iniciais (Administração e Direito), vimos a incorporação do curso de Psicologia 

na mesma. 

Por todo esse percurso de superação e permanências, marcas da nossa história 

enquanto intuição de ensino, a sistematização do nosso Projeto Político-Pedagógico vem não 

encerrar, mas iniciar um novo processo dinâmico de transformações que, como em outros 

momentos, está voltado para uma melhor educação para os alunos e profissionais da escola. 

3.2 Fatos Significativos 

Os fatos descritos no quadro a seguir foram basilares para a evolução da história 

do Colégio Luciano Feijão. 

FATO ÉPOCA 
FATORES 

DETERMINANTES 
CONSEQUÊNCIAS 

Fundação do Colégio 

Luciano Feijão 

1969: Governo Costa e 

Silva 

Investimentos em 

educação no interior do 

estado. 

Investida inicial para a 

construção e estruturação do 

Colégio. 

Mudança para o 

Ribeiro Ramos 

Décadas de 70 e 80 Necessidade de 

mudança para uma sede 

no Centro da cidade. 

Aumento do número de alunos 

e facilitação para a vinda de 

professores. 

Fundação do Centro 

Social Clodoveu 

Arruda 

1977: Governo Ernesto 

Geisel 

Manutenção do Ginásio 

Clodoveu Arruda. 

Criação da Fundação Social 

Clodoveu Arruda, que 

propiciou os investimentos para 

a concretização do Colégio. 

Inauguração do 

prédio central 

1984: Governo João 

Figueiredo 

Concretização da 

estrutura física própria 

do colégio. 

Fundação da célula de 

desenvolvimento do Colégio. 

Inauguração do 

Prédio Anexo 

Fim da Década de 

1990. Governo 

Fernando Henrique 

Cardoso. 

Ampliação da estrutura 

do colégio. 

Aumento significativo de salas 

de aula e crescimento do 

Colégio. 

Fundação da 

Faculdade Luciano 

Feijão 

2007: Governo Luís 

Inácio Lula da Silva 

Surgimento da 

Faculdade Luciano 

Feijão com os cursos de 

Administração e 

Direito. 

Ampliação das alternativas de 

educação superior na cidade de 

Sobral. 

Fundação do núcleo 

LF Baby 

2012: Governo Dilma 

Rousseff 

Surgimento do Luciano 

Feijão Baby, destinado 

às crianças de 1 a 2 

anos de idade. 

Atendimento às necessidades 

de muitas famílias sobralenses, 

no que se refere ao cuidado e à 

educação de bebês. 
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3.3 Um pouco do que somos, hoje 

O Colégio Luciano Feijão está situado à Avenida Dom José, 325, no Centro da 

cidade de Sobral. Esta, por sua vez, se localiza na região centro-norte do estado do Ceará. A 

história desta instituição se associa com a própria evolução do ensino sobralense, pois 

apresenta uma crescente abrangência e um reconhecimento cada vez maior em termos de 

qualidade dos serviços educacionais ofertados em todo o estado do Ceará. 

Desde o início da sua caminhada, nossa instituição busca promover o 

desenvolvimento integral do educando, ocupando-se, antes de tudo, de sua formação cidadã 

e investindo também no seu preparo para as relações concernentes ao mundo do trabalho. 

Nossa instituição busca realçar as identidades culturais locais e regionais, destacando a 

importância das nossas “raízes” no desenvolvimento coletivo e individual dos sujeitos 

envolvidos no processo educativo. 

O Colégio Luciano Feijão respeita a liberdade e as diferenças étnicas, culturais e 

socioeconômicas da comunidade escolar e da sociedade em geral. Isso o torna um agente 

promotor da democracia e da expansão cultural. O respeito é um dos valores que podemos 

destacar como norteador do Colégio Luciano Feijão, pois nossa instituição reconhece e 

valoriza o profissional da educação, estimulando o seu crescimento intelectual, através de 

programas de formação continuada, proporcionando a melhoria do potencial dos 

profissionais do estabelecimento, na crença de que todo esse investimento será revertido, 

tanto no desenvolvimento individual de cada educador, quanto no desenvolvimento de 

nossos educandos. Com essa postura, consequentemente, estaremos contribuindo para 

formar uma sociedade mais consciente de suas ações e das consequências destas nos espaços 

que ocupamos e dividimos. 

Para garantir a plena realização de suas práticas pedagógicas, financeiras, 

administrativas e dos serviços diversos, o Colégio Luciano Feijão agrega um contingente de 

aproximadamente 300 funcionários, que prestam atendimento de maneira eficiente e 

personalizada, a um público que reconhece na instituição a seriedade e o zelo nos seus 

processos educativos, tendo como preocupação central a difusão de valores morais e éticos 

na formação dos seus educadores e alunos, como já dito anteriormente. 

Baseada nos princípios de educação e cidadania, a instituição exerce importante 

papel na formação acadêmica e sociocultural dos ducandos, procurando a igualdade e uma 
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filosofia de vida voltada para o bem comum. Assim, almejando seu contínuo 

desenvolvimento e, buscando inovações, o Colégio Luciano Feijão procura interagir com a 

sociedade, uma vez que seus profissionais estão engajados em promover ações sociais que 

integrem a comunidade sobralense, gerando possibilidades de bem-estar social nas pessoas 

envolvidas nas ações, de forma que todos se sintam beneficiados, quer sejam os educadores 

que executaram os projetos, quer sejam os sujeitos a quem o projeto se destinou. 

Dentre as muitas ações sociais que o Colégio Luciano Feijão tem propiciado, ao 

longo dos anos, procura enfatizar primordialmente a educação, dando suporte à plena 

democratização do ensino, utilizando modelos educacionais eficientes, visando à formação 

individual e ressaltando as relações interpessoais, como condição para a comunicação 

eficiente e o entendimento entre os sujeitos. 

Uma instituição de grandes proporções como a nossa, embora tenha larga 

experiência em gestão de processos e de recursos humanos, também apresenta certas 

dificuldades. Atualmente, as principais dificuldades encontradas se referem às necessidades 

de alguns alunos de acompanhamento terapêutico, quer psicopedagógico, fonoaudiológico, 

psicológico ou de outro cunho. Um olhar mais atento da escola e da família, voltado para 

essa nossa limitação atual, nos traria ganhos efetivos no que tange ao desenvolvimento pleno 

dos nossos alunos que apresentam essas necessidades, uma vez que os aspectos cognitivos, 

emocionais, sociais e físicos são interdependentes e implicam o desenvolvimento humano. 

Outra dificuldade que para nós se apresenta é a falta de adequação da infraestrutura para 

práticas esportivas aquáticas destinadas aos alunos, aos pais e à comunidade escolar em 

geral. Cremos que suprindo tais dificuldades obteremos ganhos consideráveis para 

atingirmos cada vez mais a qualidade que tanto almejamos na nossa tão bem conceituada 

história educacional. 

3.4 O que a história do Colégio Luciano Feijão nos revela por meio da sistematização 

do seu PPP 

O histórico foi produzido com a finalidade de esclarecer nossa identidade, tendo 

como meta principal revelar a identidade desta escola. O Histórico constitui-se em um 

referencial que nos revela a função social da escola a partir da análise da sua realidade, 

aliada ao estabelecimento de metas, definidas pelo corpo docente e administrativo da 

instituição. Essas metas, apesar de já vislumbradas no processo de produção do Histórico, 
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ficaram mais nítidas a partir da 2ª etapa de construção do PPP: O Diagnóstico. É com base 

nele que detectaremos nossas fragilidades e reorientaremos nossas ações, rumo a inovações 

necessárias e pertinentes. 

Nós da equipe pedagógica do Colégio Luciano Feijão reconhecemos a 

importância da produção coletiva do Projeto Político-Pedagógico, uma vez que a instituição 

se encontra em larga expansão, ampliando a cada dia seu contingente de alunos e 

funcionários. Ao definirmos nossa proposta pedagógica, nossa fundamentação teórica, 

nossos princípios de ação e nossas metas, alcançaremos cada vez mais a concretização de 

um trabalho educativo calcado na qualidade, pois certamente nós, educadores, e demais 

profissionais da escola obteremos uma visão mais precisa do nosso ponto de partida (Marco 

Situacional) e dos objetivos a serem alcançados (Marco Doutrinal), bem como dos meios ou 

instrumentos disponíveis para efetivarmos essa caminhada (Marco Operativo). Com essa 

visão mais ampla do que somos e do que queremos ser, consequentemente, obteremos uma 

maior confiabilidade por parte de nossos alunos, dos seus pais e da sociedade, de um modo 

geral. 

O Projeto Político-Pedagógico vem acrescentar para nós, que fazemos o Colégio 

Luciano Feijão, um maior conhecimento sobre a sua identidade, pois, a partir de pesquisas 

realizadas na coleta dos dados do Histórico, podemos desenvolver as demais etapas de 

sistematização do nosso PPP (Diagnóstico, Marco Referencial e Programação). Cremos que 

ao definirmos nossa proposta pedagógica, fundamentada teoricamente, e contemplando 

todos os níveis de ensino a que atendemos, possibilitaremos aos alunos um processo de 

ensino-aprendizagem sólido e que lhes servirá de suporte para melhor prepará-los para os 

desafios que lhes acompanharão durante toda a sua vida acadêmica e profissional. 

A construção de um documento deste cunho nos traz a visão de 

comprometimento coletivo e o dever de compartilhar responsabilidades, de modo que a 

escola alcance um desenvolvimento pleno nas diversas áreas em que atua (pedagógica, 

administrativa, social), vindo a ser reconhecida pelo seu compromisso na formação dos seus 

alunos e funcionários, oportunizando, assim, maior valorização destes no contexto sócio 

histórico em que estão inseridos.  
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Síntese: 

O histórico do Colégio Luciano Feijão descortina para nós a trajetória de uma 

grande instituição de ensino que nasceu do sonho e se firmou com o trabalho intenso do 

seu fundador, professor Luciano Feijão, e de muitos colaboradores que trabalharam e 

trabalham para dar continuidade à ação pedagógica desenvolvida na instituição, que 

exerce importante papel na formação acadêmica e sociocultural dos educandos, buscando 

uma filosofia de ensino voltada para o bem comum. 
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4 DIAGNÓSTICO: a escola que temos- compreendendo a sua realidade para poder 

transformá-la 

 

4.1 O processo de Coleta de Dados sobre o Diagnóstico do Colégio Luciano Feijão 

 

Ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o que temos intenção de fazer, de 

realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscando o possível. É antever um futuro 

diferente do presente.  

Ilma Passos8 

 

A segunda etapa do Processo de Sistematização do Projeto Político-Pedagógico 

do Colégio Luciano Feijão compreendeu a elaboração do Diagnóstico para que fosse feita a 

análise coletiva da Escola que temos. O diagnóstico é o momento da construção do PPP que 

nos permite um debruçar sobre a realidade atual da Instituição. Começa por traçar o retrato 

da realidade a partir do levantamento das forças e fraquezas da escola. Em seguida, 

confronta essa realidade com a que se deseja. Identificadas as dificuldades e entendidas as 

suas causas, parte-se, então, para descrever os desafios que precisam ser superados, para se 

atingir a escola desejada pela comunidade escolar. Essa etapa foi dividida em três 

momentos: 

1º Momento – Orientações para o Início da 2ª etapa do PPP, O diagnóstico: 

No dia 12/03/2011 a assessora trouxe as primeiras orientações sobre a 

construção do Diagnóstico. Para embasar teoricamente o momento, utilizamo-nos da obra de 

Celso Vasconcellos9. As ideias principais do texto foram trabalhadas e exploradas as 

questões que precisavam ser melhor elucidadas, para que essa etapa pudesse ser construída 

de maneira lúcida e segura. O Grupo Gestor do PPP recebeu o roteiro para a coleta de dados 

do Diagnóstico do Colégio, trabalho a ser realizado com representantes dos segmentos: 

professores, funcionários, alunos e pais. Cada gestor ficou responsável pela coleta e 

sistematização dos dados, seguindo as orientações da Assessora.  

                                                           
8 VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14ª 

edição Papirus, 2002. 

9 VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-

pedagógico. São Paulo: Cadernos Pedagógicos do Libertad, 2000. p.188-193. 
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As categorias escolhidas foram: 

 Aspectos Fortes da Instituição; 

 Aspectos de melhoria da Instituição; 

 Principais Necessidades da Instituição. 

Trabalhamos com as seguintes Dimensões: 

 Físico-estrutural (instalações, equipamentos, recursos); 

 Administrativa (gestão, serviços); 

 Pedagógica (aulas, currículo, avaliação); 

 Relacional (relação alunos, pais, professores, direção, coordenadores e funcionários). 

Os dados foram coletados, em todos os segmentos, através de amostragem de 

participantes: professores, funcionários, alunos e pais. Pelo fato de esta ser uma pesquisa 

qualitativa, optamos pela escolha de representantes desses segmentos. Cada grupo 

preencheu um quadro-síntese.  

2º Momento – Visão sincrética sobre as principais questões da educação brasileira e o 

sentido geral do Diagnóstico no PPP: 

No dia 02/04/2011 foi realizada a palestra “As principais questões atuais da 

educação brasileira”, trazida pela professora Liduína Gomes, supervisora do Ensino 

Fundamental I e II e coordenadora de Ciências Humanas e suas Tecnologias, do Colégio 

Luciano Feijão. O momento proporcionou a reflexão pelos professores e demais 

articuladores sobre a educação atual, tendo servido de base para o entendimento da situação 

do Colégio Luciano Feijão. Em seguida, a Assessora discorreu sobre a relação entre a 

palestra e a construção do Diagnóstico, a 2ª etapa do PPP. Nessa mesma data foi apresentada 

aos Articuladores a Síntese da Coleta dos dados do Diagnóstico, realizada com os segmentos 

entrevistados. 

3º Momento – Cruzamento de Dados do Diagnóstico: 

No 6º Encontro de Articuladores, realizado no dia 16/04/2011, foi apresentado 

pela Assessora o cruzamento dos dados do Diagnóstico, para ser analisado e discutido em 

grupo. A Assessora solicitou que os Articuladores refletissem sobre a questão: “Ao 

compreender nossa realidade, como transformá-la?”. Os grupos analisaram o cruzamento 

dos dados e elegeram cinco propostas de metas prioritárias a serem atingidas pelo Colégio 
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Luciano Feijão, em cada dimensão, nos próximos dois anos. Um representante de cada 

grupo apresentou as discussões em plenária.  A organização deste Documento-Síntese, bem 

como sua revisão final, foi feita pela Assessora, através dos dados coletados, sistematizados 

e analisados pelos Articuladores. 

Nessa etapa, surgiu dos Articuladores o constante apelo de ampliarmos os 

momentos de discussão sobre as necessidades da instituição. Apesar da dificuldade em 

administrar bem o tempo para as discussões, o grupo foi percebendo que as fases de 

sistematização do PPP retratam um processo e que surgiriam novas oportunidades de 

discussão e reflexão sobre a realidade da escola.  

Essa etapa foi extremamente relevante, pois o Diagnóstico permitiu aos 

envolvidos no seu processo de construção, enxergar as principais necessidades do colégio, 

por meio de um levantamento coletivo das práticas exitosas, ou seja, dos projetos, ações e 

procedimentos da escola que têm sido apontados pelos professores, gestores, alunos e pais, 

como um sucesso nas várias dimensões analisadas (Físico-estrutural, administrativa, 

pedagógica e relacional).  

Os Articuladores demonstraram um olhar atento sobre os aspectos críticos; os 

pontos de melhoria, que precisam ser trabalhados e superados, uma vez que é conhecendo 

bem as fraquezas que se pode agir sobre elas e solucioná-las. As necessidades, que também 

têm relação íntima com os aspectos críticos, foram cuidadosamente levantadas e discutidas 

em grupo. O desejo de que as necessidades venham a ser superadas foi reiterado em cada 

fase da elaboração do Diagnóstico.  

Um Diagnóstico bem feito é fundamental para o conhecimento da realidade da 

instituição, bem como para planejar estratégias de alcance da realidade idealizada, por isso 

essa etapa exigiu muita energia dos envolvidos no processo, bem como compromisso e 

seriedade em todos os trabalhos realizados. Eis algumas amostras dos depoimentos de 

alguns articuladores acerca da construção do documento do Diagnóstico: 

 

 Foi bom poder falar das necessidades do Colégio. 

 Sinto-me privilegiada por estar fazendo parte da construção do PPP do Colégio. 

 Percebo que estamos cada vez mais integrados e produtivos. 

 Espero que todos os nossos anseios e necessidades sejam alcançados. 

 A atuação e participação dos grupos foram excelentes. 
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4.2 O que o Diagnóstico do Colégio Luciano Feijão nos Revela? 

O diagnóstico é um levantamento que nos norteia; que ressalta os aspectos 

positivos que devem ser valorizados e aponta os aspectos negativos, que são pontos de 

partida para uma reflexão e mudança. Consequentemente, o Diagnóstico traz melhoria para 

a escola. Se tomarmos por base o conceito de Celso Vasconcellos (2000) de diagnóstico  

[...] entendido não num sentido difundido no senso comum educacional 

como levantamento de dificuldades ou de dados da realidade, mas no 

sentido mais preciso de localização das necessidades da instituição, a partir 

da análise da realidade e/ou do confronto com um parâmetro aceito como 

válido. (VASCONCELOS, 2000, p. 188). 

Percebemos o quanto é importante e oportuno participar de um processo como o 

Projeto Político-Pedagógico, que é parte de um todo que busca compreender sua origem e 

essência, fidelizando o contexto histórico, com o intuito de delinear uma percepção mais 

nítida que demanda melhorias na estrutura funcional e relacional da instituição, 

considerando aspectos de valorização, respeito e outras questões relevantes à comunidade 

escolar. 

Com as inovações, o crescimento e o reconhecimento do Colégio Luciano Feijão 

pela sociedade cearense, surgiu para nós, que fazemos essa instituição, a necessidade de 

reestruturação do nosso Projeto Político-Pedagógico. Nesse processo, o Diagnóstico se faz 

presente como etapa fundamental para localizar as necessidades e definir as metas a serem 

atingidas com a participação de representantes de todos os segmentos que compõem essa 

escola, desde a área pedagógica à administrativa. 

Imersos, então, na busca dos nossos aspectos fortes, dos nossos pontos 

nevrálgicos e das nossas necessidades, partimos para uma análise cuidadosa desses aspectos 

em quatro dimensões: físico-estrutural, administrativa, pedagógica e relacional. Com os 

dados levantados através de entrevistas com representantes de alunos, pais, professores e 

demais funcionários da escola, realizamos o cruzamento dos mesmos, com o auxílio da 

Assessora Pedagógica do nosso PPP. Após criteriosa análise e discussão em grupos, 

levantamos alguns aspectos que, ora nos pareceram divergentes, ora comuns. Relatamos 

também aspectos que nos surpreenderam e até mesmo alguns que sobressaíram, resultantes 

das entrevistas com os representantes dos segmentos. Como síntese da nossa análise, 

classificamos e relatamos aqui alguns exemplos dos dados do Diagnóstico: 
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PONTOS DIVERGENTES: Número excedente de atividades para casa; cobrança demasiada 

de conteúdos para as provas, que, segundo os alunos, acabam por vezes não sendo 

explorados bem em sala; atraso na entrega de notas aos alunos, pelos professores; 

ineficiência das aulas de reforço, que deveriam melhorar começando pela organização dos 

horários junto aos professores e na disponibilidade de salas bem estruturadas. 

PONTOS COMUNS: Necessidade de um espaço próprio para a Educação Infantil; revisão 

da quantidade de alunos por sala; redimensionamento da forma de avaliação escolar; 

melhoria do site do colégio e do seu acesso pelos pais e alunos; melhoria das relações 

interpessoais na instituição; parametrização salarial; implantação do plano de saúde para os 

funcionários. 

ELEMENTOS QUE SURPREENDERAM: Os pais consideram positiva a disciplina exigida 

no colégio, o “pulso firme” da direção, que conta com a tecnologia no uso de câmeras10 

instaladas nos espaços do colégio. 

NECESSIDADES PRINCIPAIS: O estreitamento das relações e o respeito entre 

professores, demais funcionários e direção foi um dos aspectos mais recorrentes, como 

necessidade de melhoria em nossa instituição. 

Para uma melhor compreensão da classificação dos dados colhidos no 

Diagnóstico em: divergentes, comuns, elementos que surpreenderam e principais 

necessidades, explicamos que tal classificação foi pensada com o objetivo de conhecermos 

melhor como cada segmento entrevistado percebe a instituição, como pensa para eleger seus 

aspectos fortes, seus aspectos críticos e suas necessidades. Percebemos, também, que o que 

pode parecer aspecto forte para um segmento, para outro pode ser um aspecto crítico. 

Constatamos que isso se dá principalmente devido à subjetividade, à forma de perceber a 

realidade, à formação e aos valores que norteiam cada sujeito entrevistado. 

Ressaltamos, ainda, que houve uma sintonia por parte de todos os que 

participaram do processo de construção do Diagnóstico, ao se defrontarem com os aspectos 

fortes, os aspectos críticos e as necessidades do Colégio Luciano Feijão. Essa etapa foi 

muito importante nessa construção coletiva, pois pudemos considerar as nossas necessidades 

                                                           
10 Os professores consideram que o sistema de câmeras é inibitório e acaba por restringir sua liberdade de ação 

pedagógica. 
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e, assim, destacar metas para a sua superação. O que almejamos, de fato, é que nossos 

anseios sejam superados, nossas angústias acalmadas, enfim, que possamos preencher 

adequadamente as nossas lacunas. 

Concluindo o texto do Diagnóstico, reafirmamos a sua importância por permitir 

a transparência das necessidades e das prioridades avaliadas pelos pais, alunos, professores e 

demais funcionários da escola, até porque a avaliação se faz necessária, visto que a escola é 

uma instituição a serviço da sociedade e, por isso mesmo, necessita constantemente rever 

sua ação educativa, bem como sua intencionalidade. 

Síntese: 

O Diagnóstico é o momento da construção do PPP que nos permite refletir 

sobre a realidade atual da Instituição. Na elaboração deste documento, traçamos o retrato 

da realidade a partir do levantamento das forças e fraquezas da escola. Em seguida, 

confrontamos essa realidade com a que se desejamos atingir. Identificadas as dificuldades 

e entendidas as suas causas, partimos, então, para descrever os desafios que precisam ser 

superados, para se atingir a escola desejada pela comunidade escolar. 
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5 MARCO REFERENCIAL: a direção que desejamos seguir 

 

O Marco Referencial nasce como busca de resposta a um forte 

questionamento que nos colocamos [...] Tem como função 

maior tensionar a realidade no sentido da sua 

superação/transformação [...]. 

Celso Vasconcelos11 

 

Conforme a expressão já sugere, o Marco Referencial indica a direção que a 

escola opta por seguir, a visão de horizonte que tem em relação ao modo como pretende 

formar seus alunos, bem como às formas de desenvolvimento profissional que pretende 

propiciar ao seu corpo docente e aos seus gestores, para garantir uma formação cidadã 

integral e transformadora da realidade que se mostra. O Marco Referencial trata da visão de 

mundo, dos fundamentos, dos princípios de ação pedagógica, que traduzem os objetivos da 

escola em relação à sua ação educativa. Ao definir o Marco Referencial, a escola define a 

sua essência. 

5.1 As três grandes partes do Marco Referencial 

O Marco Referencial é composto de três grandes partes: 

 Marco Situacional (onde estamos, como vemos a realidade); 

 Marco Doutrinal ou Filosófico (para onde queremos ir); 

 Marco Operativo (que horizonte queremos para nossa ação). 

 

5.1.1 Marco Situacional 
 

O único caminho para pensar o futuro parece ser a utopia. E 

por utopia entendo a exploração, através da imaginação, de 

novas possibilidades humanas e novas formas de vontade, e a 

oposição da imaginação à necessidade do que existe, só 

porque existe, em nome de algo radicalmente melhor por que 

vale a pena lutar e a que a humanidade tem direito. 

Boaventura Santos12 

 

O Marco Situacional expressa o olhar do grupo que planeja a realidade em geral: 

a forma como a concebe, quais seus traços mais acentuados, os sinais de avanço e os de 

estagnação. É, portanto, o momento da análise da realidade mais ampla na qual a instituição 

                                                           
11 VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento: projeto de ensino aprendizagem e projeto político-pedagógico. 

9. ed. São Paulo: Cadernos Pedagógicos do Libertad, 2000.  
12 SANTOS, B. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000. 
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se insere. A essencialidade do Marco Situacional se justifica pelo fato de este situar, mostrar 

o panorama, os elementos estruturais que submetem a instituição aos seus agentes. 

Ressaltamos que nesse marco o que se objetiva é uma visão geral da realidade e não uma 

análise restrita da instituição, pois esta já foi realizada no Diagnóstico. 

Geralmente, quando as pessoas analisam a realidade, há uma tendência para 

assinalar apenas os aspectos negativos, pois estes são os que mais as incomodam, no 

entanto, perceber os aspectos positivos também é uma habilidade a se desenvolver, pois 

dessa forma, podemos constatar nossos acertos e fortalecer nossa autoestima. Também os 

aspectos negativos, certamente, não podem ser desconsiderados, uma vez que a sua 

detecção, bem como sua análise, concorrerá para recuperarmos a contradição da realidade e 

fortalecer as perspectivas de inovação. Assim, no Marco Situacional, discutimos e pensamos 

sobre as seguintes questões: 

a) Em que sociedade estamos inseridos? 

b) Como concebemos a realidade dessa sociedade?  

c) Qual a situação sócio-político-econômica da sociedade brasileira atual? 

a) A sociedade em que estamos inseridos:  

1. Contexto econômico 

Um exame acerca da economia brasileira passa pela compreensão do atual meio 

econômico mundial. Em se tratando de economia global, uma certeza surge imediatamente 

em nossa mente: o mundo está em crise. Os fundamentos que nos ajudam a compreender a 

crise que o mundo viveu e vive, hodiernamente remontam aos turbulentos anos de 2008 e 

2009. Durante esse período, a maior economia do mundo, os Estados Unidos da América, 

passavam por uma profunda instabilidade. É interessante enfatizar que os ataques terroristas 

às torres gêmeas, no ano de 2001, estão relacionados a essa crise, que impactou fortemente a 

economia americana e provocou um enorme abalo no mundo.  

Ao analisar a crise de 2008-2009, percebemos que a mesma tinha como cerne o 

setor privado. Já a crise de 2011, que ainda persistiu em 2012, está intrinsecamente ligada ao 

gasto dos governos. A crise deslocou-se dos bancos para os Estados. A intervenção direta 

dos governos na celeuma econômica provocada pelo setor bancário, no ano de 2008, 

acarretou uma aproximação da crise para o governo dos Estados. Em suma, para salvar os 

bancos, muitos governos endividaram-se. Com o plano de salvamento dos bancos esperava-
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se que as economias dos países tivessem um desenvolvimento mais acelerado, porém, na 

prática, essa ideia não se efetivou. E a conta sobrou para os governos.  

Assim, o que teve início há pouco mais de três anos, ainda é sentido nas 

principais economias do mundo. A crise experimentada pelos EUA atravessou o Atlântico e 

atinge fortemente vários países europeus. O momento atual experimentado pela Europa, de 

baixa inflação, pouco investimento e exportação de desenvolvimento, está levando o 

continente a repensar seu papel de protagonista na economia mundial.  

De acordo com um relatório13 emitido pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) “A economia global está gradualmente ganhando 

força, mas a recuperação é frágil, extremamente desigual nas diferentes regiões e ainda pode 

ser prejudicada pela crise na Zona do Euro”. Ainda de acordo com esse relatório “a 

economia permanece forte na maioria dos mercados emergentes, mas os desafios políticos 

devem variar, com a inflação atuando como um empecilho para a renda real em alguns 

países, enquanto permanece moderada em outros”. A OCDE alerta que a omissão dos 

governos pode levar a um agravamento da crise europeia e as repercussões podem se 

estender para além dos limites da Zona do Euro, com sérias consequências para a economia 

global. 

Com a queda do crédito internacional, a crise chegou ao Brasil. O reflexo direto 

da crise econômica global e o Brasil encontram-se na perspectiva do crescimento econômico 

brasileiro. A previsão dos economistas mais otimistas foi de que o Brasil cresceria, em 2012, 

em torno de 2,8% com viés de baixa. Não obstante essa situação, estímulos governamentais 

foram lançados, visando uma melhoria na economia no segundo semestre de 2012. A 

economia brasileira, porém, continua com dificuldades para voltar a crescer. Uma série de 

indicadores econômicos divulgados mostra que, apesar dos esforços do governo em 

aumentar os estímulos fiscais para diversos setores, o crescimento econômico ainda está 

“patinando”. Apesar de o Brasil não ficar imune a essa crise econômica mundial, o governo 

brasileiro tem tomado medidas que garantem o desenvolvimento econômico do país, através 

do aquecimento da economia com o aumento da produção.  

 

                                                           
13OCDE: Europa pode prejudicar crescimento mundial Disponível em: 

<http://brasileconomico.ig.com.br/noticias/nprint/117091.html>. Acesso em: 21 set. 2011. 

http://brasileconomico.ig.com.br/noticias/nprint/117091.html
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1.1. A economia e a educação 

De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a 

educação está em crise em todo o mundo. Em muitos países, a atual crise econômica tem 

apresentado consequências devastadoras para o setor. Cortes de recursos para as políticas 

educacionais resultam em cortes de pessoal, de salários e de serviços de apoio. Na 

contramão dessa visão, em que os investimentos em educação aparecem como um 

empecilho para o enfrentamento da crise econômica, a educação deve ser encarada como um 

elemento essencial para o combate à atual crise econômica. 

O estudo “Equidade e qualidade da educação”, divulgado pela Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostra que a educação é o 

principal motor do desenvolvimento econômico. Nessa perspectiva, o estudo comprova que 

uma população com ensino ruim prejudica a capacidade dos países de produzir, crescer e 

inovar, além de prejudicar a coesão social e impor mais despesas à administração pública. A 

face mais visível do fracasso escolar, segundo essa organização, é o abandono dos estudos. 

A OCDE detalha que em 2010 havia 15 milhões de jovens sem emprego em seus países-

membros, quatro milhões a mais do que em 2007, enquanto apenas a metade dos que haviam 

deixado a escola tinha um emprego, o que os torna mais dependentes dos serviços sociais e 

das políticas de saúde pública.  

Uma educação de qualidade, com a qual a escola transcende os seus muros para 

se compreender melhor, entende que seu papel na construção de uma sociedade justa é 

imprescindível. Em um sistema em que a educação é levada realmente a sério, ela surge 

como motor para corrigir distorções econômicas e sociais.  

b) Como concebemos a realidade dessa sociedade?  

Ao analisarmos o nosso país de vinte anos atrás e ao fazermos um estudo 

comparativo com o ano vigente, damo-nos conta das diferenças entre esses dois períodos, do 

ponto de vista social. Os vários indicadores sociais mostram que, desde a década de 1990, o 

Brasil vem reduzindo a sua taxa de analfabetismo, assim como a taxa da mortalidade 

infantil, e que a expectativa de vida aumentou. Não obstante esses números positivos subjaz 

a questão da desigualdade social como problema a ser enfrentado. 
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O papel da educação como protagonista para enfrentar o desafio de diminuir as 

desigualdades sociais e garantir ao homem brasileiro o seu direito à cidadania é 

inquestionável.  

c) Qual a situação sócio-político-econômica da sociedade brasileira atual? 

Diante dos escândalos envolvendo a atual classe política nacional, tem-se 

pensado em mecanismos de fiscalização para coibir e evitar esses desmandos no trato da 

coisa pública. Nosso sistema legislativo, embora ainda merecedor de muitas críticas, tem 

atuado com certo rigor nos atos de punição e cassação de mandatos. Devemos, porém, lutar 

por desmistificar ideias preconceituosas de que a política seja vista apenas pelo prisma da 

corrupção, levando os cidadãos a alimentarem um sentimento de descrédito frente às 

questões políticas. 

Apesar de danoso para a res-pública14 os atos de corrupção são menos lesivos do 

que o sentimento de desencanto dos jovens com a política brasileira. Combater as falcatruas 

de alguns abjetos políticos torna-se simples quando comparado ao desafio de conscientizar 

um jovem que se desiludiu com a política.  

A educação tem de assumir a função de politizar os estudantes e levá-los a 

compreender a importância do seu papel de agente transformador da vida em sociedade. 

Esta muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. E a escola tem uma 

responsabilidade efetiva com essa mudança. Como disse, outrora, Monteiro Lobato “Um 

país se faz com homens e livros”. 

Síntese: 

A comunidade educativa do Colégio Luciano Feijão é consciente das 

contradições e da complexidade que marcam a sociedade contemporânea. É nesse 

contexto que necessitamos efetivar nosso projeto educativo, de forma a concretizar 

transformações urgentes e necessárias em nossa sociedade. 

 

 

 

 

                                                           
14 Expressão latina que significa "coisa pública". Dela se originou a palavra república. Essa expressão 

geralmente se refere a algo que não é considerado propriedade privada, mas sim, mantido por muitas pessoas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
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5.1.2 Marco Doutrinal ou Filosófico 

 

O Marco Doutrinal (ou filosófico) corresponde à direção, ao 

horizonte, ao ideal geral da instituição (realidade global 

desejada). É a proposta de sociedade, pessoa e educação que o 

grupo assume. Aqui são expressas as grandes opções do grupo 

(utopia fim).  

Celso Vasconcelos15 

Como sabemos, toda educação se baseia numa visão de homem e de sociedade. 

O que ocorre, frequentemente, nas escolas é que estas visões não são explicitadas, nem 

discutidas, podendo levar a sérias distorções na formação dos educandos, que estarão sob 

influência díspares num momento precioso da constituição de seu caráter e personalidade. O 

processo de elaboração do Marco Doutrinal propicia oportunidade tanto de explicitação, 

quanto de debate e busca de um consenso mínimo sobre a direção que a escola se propõe 

seguir no seu projeto pedagógico. Assim, no Marco Doutrinal, discutimos e pensamos sobre 

as seguintes questões: 

a) Que sociedade queremos e necessitamos construir?  

b) Que educação assumimos para poder contribuir com a construção dessa 

sociedade? 

Ao constatarmos a necessidade da construção de uma sociedade mais justa, 

pensamos, ao mesmo tempo, no imperativo de reduzirmos as desigualdades sociais, uma vez 

que não conseguimos acreditar no seu fim, ante o contexto neoliberal que vivemos. Essa 

ação transformadora, necessariamente estaria condicionada à mediação da escola, mesmo 

que também intimamente ligada aos âmbitos econômicos, políticos, históricos e sociais. 

Nosso desejo é contribuir, enquanto agência privilegiada de formação de 

cidadãos, para a constituição de alunos que rejeitem uma perspectiva egoísta e utilitarista 

nas relações com a natureza e com seus agentes. É formar pessoas que se voltem para uma 

prática atuante na sociedade, prática esta que contribua para o bem coletivo.  

Sonhamos com uma nova condição de sociedade, na qual os valores apreendidos 

no seio da família sejam reconhecidos e transmitidos para as futuras gerações. Lutamos, 

                                                           
15 VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. 2. ed. 

São Paulo: Libertad, 1995. 
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também, para que a escola seja um espaço de crescimento e de incentivo para a formação de 

cidadãos autônomos, que valorizem a família, a escola e a sociedade, de modo geral. 

Desse modo, desejamos praticar a pedagogia da autonomia, ancorados nas 

proposições de Paulo Freire sobre o papel da escola no “mundo da vida”. Em nossa ação 

pedagógica, então, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento intelectual do educando 

acompanham o respeito ao seu percurso de vida e de formação acadêmica, assim como suas 

marcas de identidade próprias: aspectos culturais, econômicos, sociais, orientação religiosa 

etc. 

Síntese: 

O Colégio Luciano Feijão se propõe a contribuir na construção de uma 

sociedade democrática, justa e inclusiva, que paute suas relações na comunicação fluída. 

Para atingirmos tal meta, nos firmamos em relações de parceria entre docentes, discentes, 

familiares e o corpo escolar, de modo geral. Dessa forma, assumimos uma educação 

voltada à formação humana e acadêmica, que valorize o bem comum social, tendo suas 

bases fundadas em sólidos valores como o respeito, a responsabilidade, a justiça e a ética. 

 

5.1.3 Marco Operativo ou Operacional 

 

Sem um horizonte que nos encante e nos torne esperançosa a 

luta, não passaremos de tarefeiros, carentes de perspectivas e 

de resultados [...]. O marco operativo é um conjunto de 

opções, com as explicações teóricas que fundamentam o 

porquê dessa opção. 

Danilo Gandim16 

 

O Marco Operativo expressa o ideal específico da instituição. Ele é a proposta 

dos critérios de ação para os diversos aspectos relevantes da instituição, tendo em vista 

aquilo que queremos ou devemos ser (utopia meio). Esse marco anuncia a realidade 

desejada do campo de ação e, sobretudo, da instituição em processo de planejamento, ou 

seja, o Marco Operativo expressa a utopia instrumental do grupo.  

                                                           
16 GANDIM, Danilo; CRUZ, Carlos Henrique Carrilho. Planejamento na sala de aula. 6. ed. São Paulo: 

Vozes, 2006. 
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Ao elaborarmos o Marco Operativo precisamos estar atentos a sua 

compatibilidade com o Marco Situacional e, em especial, com o Marco Doutrinal, caso 

contrário,ele pode ficar desarticulado da realidade geral e das grandes finalidades assumidas. 

O Colégio Luciano Feijão, na proposição dos seus ideais, dos seus projetos, e 

das suas aspirações, considerando o que tem e aquilo que quer, busca a práxis educativa, ou 

seja, a vinculação do que é exposto na teoria com o que é vivido na prática. 

Ensinar não é tarefa fácil, pois além de desafiadora, exige da parte dos 

professores e dos alunos, necessariamente, senso de comprometimento, regras disciplinares 

e mudança de postura. Como dito anteriormente, o pensamento de que a escola é uma 

empresa, o professor é um empregado e o aluno é o cliente é algo inconcebível frente à 

nossa concepção do perfil da escola que queremos ser; do perfil dos alunos que queremos 

formar e dos professores que precisamos para formar esses alunos. Ademais, as novas 

exigências do mundo contemporâneo, palco da sociedade da informação e do conhecimento, 

nos mobiliza a definir alguns critérios para operacionalizar nossa ação pedagógica: 

 Aprimorar a inter-relação com a família como forma de potencializar valores como 

respeito, ética e o compromisso compartilhado com o aprender; 

 Formar os professores, não só para transmitirem conteúdos conceituais e factuais, 

mas também para trabalharem com conteúdos procedimentais e atitudinais, estando 

aptos também ao domínio das tecnologias da informação. 

 Fortalecer ações metodológicas planejadas, elaboradas e avaliadas com o apoio 

diário da coordenação pedagógica. 

 Considerar as necessidades específicas dos educandos e também dos educadores. 

 Planejar e pôr em prática um sistema de avaliação mais justo como forma de 

rompimento do paradigma tradicional. 

 Promover maior interação da Gestão/Direção com todos os profissionais da 

educação, especialmente com os professores. 

 Fortalecer o processo decisório no que concerne à definição das políticas e práticas 

pedagógicas da nossa instituição, beneficiando o crescimento profissional e pessoal 

de cada docente.  

Integrar o aluno no contexto social, de forma que o mesmo assuma suas 

responsabilidades, tornando-se apto ao constante exercício da cidadania é objetivo precípuo 

do CLF. Contudo, esse objetivo só poderá se concretizar, se houver a prática do diálogo; um 
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planejamento escolar bem delineado; a execução dos objetivos traçados nesse planejamento, 

assim como a avaliação das ações realizadas pela comunidade escolar.  

Com base na ação característica do Marco Operativo, elaboramos algumas 

questões sobre as quais discutimos e sistematizamos. São elas: 

 Qual o perfil dos alunos que queremos formar? 

 Que instituição temos para formar esses alunos? 

 De que profissionais (professores, gestores e demais funcionários) precisamos para 

formar esses alunos? 

O perfil do aluno por nós idealizado inclui atributos indispensáveis para uma 

sólida formação ética e moral. Desejamos e trabalhamos para formar alunos socialmente 

comprometidos, que reconheçam a política não como atividade meramente partidária, mas 

como instrumento para solucionar os problemas e atingir os interesses da coletividade. 

Almejamos, pois, alunos competentes17 para entender o sentido coletivo da sociedade em 

que se inserem, de maneira que, mesmo com ações consideradas pequenas, como destinar o 

lixo ao local adequado, sintam-se impelidos a contribuírem com a manutenção do bem 

comum.  

Esse entendimento do sentido coletivo da sociedade prevê uma leitura crítica do 

mundo, por isso, o exercício do posicionamento crítico se constitui também em condição 

necessária para que nosso aluno realize decisões acertadas em seu percurso formativo. Essas 

decisões, por sua vez, incluem o ingresso em universidades e a inserção planejada e 

consciente no mundo do trabalho. O guiar-se pelos valores morais, como o respeito às 

diferenças, a solidariedade para com os que, de forma injusta, são desfavorecidos 

socialmente, o senso de justiça diante das incongruências sociais, assim como a 

responsabilidade cidadã, são também características básicas que definem o perfil do aluno 

que queremos e necessitamos formar. 

Traçado o perfil do aluno que desejamos formar, cumpre-nos pensar em que 

instituição temos para formar esse aluno. Somos uma agência educativa que visa à 

efetivação de processos educativos personalizados, ou seja, o trabalho com a diversidade dos 

alunos e suas especificidades. A formação cidadã, o desenvolvimento acadêmico, bem como 

                                                           
17 O conceito de competência, nesse contexto, extrapola a eficiência e a eficácia para fins técnicos, funcionais e 

compreende, em maior instância, a capacidade comunicativa, ou seja, a manutenção de relações interpessoais 

mediadas pelo consenso e entendimento, ainda que com permanência de pontos de vista diferentes. 
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a preparação do nosso aluno para o exercício de uma profissão que lhe conceda condições 

dignas de vida, são alvos constantes do nosso trabalho pedagógico. Assim, nossa instituição 

tem desempenhado uma ação educativa com vistas à convivência democrática, à mudança e 

ao desenvolvimento social. 

Para formar alunos socialmente comprometidos, que se posicionam criticamente 

frente às injustiças, engajados politicamente e competentes o suficiente para enfrentar a 

complexidade da sociedade contemporânea, nossos profissionais da educação precisam dar 

conta de uma série de atributos que contribuam para um exercício docente contextualizado, 

atualizado e consciente. Dessa forma, a motivação para a pesquisa, o compromisso com a 

inovação e o investimento contínuo na autoformação são imperativos para que nossos 

profissionais possam, de fato, contribuir com o seu importante papel de educadores. 

A sociedade atual, denominada “sociedade da informação, sociedade da 

informação e do conhecimento e, mais ultimamente, sociedade da aprendizagem” 

(ALARCÃO, 2010, p.17), exige profissionais da educação que consigam se adaptar às 

exigências e incertezas da atualidade, de forma intencional e convicta, sem, contudo, se 

curvar à manipulação, não perdendo seu poder de posicionamento crítico diante das 

injustiças e das contradições que são também marcas preponderantes desta sociedade.  

Esse profissional, preparado para lidar com a complexidade de uma sociedade 

pluralista, possuidor de diversas habilidades que se materializam na fusão do conhecimento 

teórico e prático, agente de uma ação transformadora da realidade, não se encontra pronto, 

disposto a resolver os problemas da humanidade. Ele é um profissional que se forma dia 

após dia, em presença das lutas, das frustrações, do improvável, das incertezas e das outras 

tantas dificuldades inerentes ao exercício da docência.  

Dessa forma, cientes do tamanho desafio que temos frente aos alunos que 

queremos/necessitamos formar, delineamos nos nossos “princípios de ação pedagógica”, 

metas e ações específicas para que possamos atingir esse perfil de profissional da educação 

(professores, gestores e demais funcionários) de que necessitamos para, consequentemente, 

obtermos êxito na formação dos alunos com o perfil retrocitado. 
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Síntese: 

O Colégio Luciano Feijão pretende formar alunos críticos, engajados 

politicamente, aptos a interagirem no mundo de forma equilibrada e comunicativa, sendo 

sua ação cidadã norteada por valores morais como o respeito, a responsabilidade,   

justiça e a solidariedade. Para formar alunos com esse perfil, vislumbramos a 

constituição de uma escola com vistas à efetivação de processos educativos que atendam 

à diversidade e às necessidades dos alunos, não perdendo de vista a formação cidadã, o 

desenvolvimento acadêmico e a preparação para o mundo profissional.  

Para, então, atingirmos o intento de alcançar alunos com o perfil por nós 

idealizado, nossos profissionais da educação precisam também apresentar um perfil, qual 

seja: motivados para a pesquisa, comprometidos com a inovação e investidores no 

processo contínuo de sua autoformação. 

 

5.2 Os Fundamentos 

5.2.1 Fundamentos Ético-Políticos 

 

Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da 

ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou, pior, fora da ética, 

entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. 

Paulo Freire18 

 

Ao analisarmos a vida humana observamos que a educação é o elemento 

constitutivo dos seres humanos. O processo de aprendizagem é importante para o seu 

desenvolvimento efetivo, enquanto espécie, e essencial para a sua inserção no mundo social 

e cultural. No contexto pessoal de construção da nossa individualidade determinadas ações e 

valores aprendidos são relevantes para aconfiguração de nossa subjetividade. E na condição 

de ser social o ato de ensinar essas ações e valores torna-se imprescindível para a construção 

da relação intersubjetiva da vida em sociedade. Para os seres naturais, físicos, psíquicos, 

metafísicos que somos, o processo educativo de ensino-aprendizagem faz-se significativo 

para dar conteúdo de realidade ao ideal de uma humanização plena da humanidade. A 

educação deve ser tomada, também, como um meio necessário para que o homem enfrente o 

                                                           
18 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 

2011.  
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premente desafio de viajar para dentro de si mesmo. Como diz poeticamente Drummond em 

O homem; As viagens19: 

[...] resta ao homem (estará equipado?) a dificílima, dangerosíssima 

viagem de si mesmo a si mesmo: pôr o pé no chão do seu coração, 

experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem descobrindo em 

suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de con-

viver. ( DRUMMOND, 1979, p. 22) 

 

É fato inquestionável que o homem é um ser que desenvolve o 

autoconhecimento e a autocompreensão em sua relação com o outro. É nessa relação de 

alteridade que os homens constroem e desenvolvem as suas singularidades. No 

reconhecimento da existência do outro que se tem parâmetro para reconhecer-se enquanto 

outro. Essa atuação do humano em sociedade nos ajuda à compreensão do sentido da ética.  

A educação exerce um papel decisivo na edificação da dimensão ética do ser 

humano. Viver em sociedade exige uma constante reflexão acerca das ações humanas. A 

educação aparece também no contexto político, na atuação do humano dentro da pólis. Ela 

surge como mediadora na relação indivíduo e sociedade para a construção da cidadania. 

Assim, dissertar sobre os fundamentos ético-políticos no contexto educacional é analisar o 

ser humano enquanto agente transformador da realidade. Nesse sentido, Severino (2006, 

p.291) afirma: 

Falar de fundamentos éticos e políticos da educação pressupõe assumi-la 

na sua condição de prática humana de caráter interventivo, ou seja, prática 

marcada por uma intenção interventiva, intencionando mudar situações 

individuais ou sociais previamente dadas. Implica uma eficácia construtiva 

e realiza-se numa necessária historicidade e num contexto social. Tal 

prática é constituída de ações mediante as quais os agentes pretendem 

atingir determinados fins relacionados com eles próprios, ações que visam 

provocar transformações nas pessoas e na sociedade.  

 

A educação emerge da realidade humana como lugar de atuação bastante 

relevante para o desenvolvimento da sociedade. Se a política aparece como sendo o motor 

que garante o movimento dos indivíduos em um meio social, a ética surge como o alicerce 

que garante a harmonia entre esses indivíduos. Os fundamentos ético-políticos, inseridos no 

projeto pedagógico da escola, garantem a possibilidade de um aprofundamento ou uma 

redefinição de sua postura política e ética para o seu público interno, a saber, professores, 

                                                           
19 ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979. 
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alunos, funcionários, ou seja, todos que constituem a comunidade escolar. E essa atuação no 

âmbito privado do interior da escola, consequentemente refletir-se-á no âmbito da sociedade.  

Assim como as modificações que ocorrem no campo social têm ressonância 

dentro da escola, também as modificações que ocorrem no âmbito escolar são sentidas na 

sociedade. Essa relação dialética entre a escola e o meio no qual ela está inserida é essencial 

para o desenvolvimento cultural, ético, social, acadêmico e político do ser humano. 

a) A ética na escola: sua dimensão na sala de aula 

Todos aqueles que ocupam o espaço escolar devem ter o entendimento que 

determinados valores – respeito, justiça, liberdade, solidariedade - devem ser vistos como 

conditio sinequa non para a construção de um ambiente ético que tenha como telos principal 

a boa convivência. A efetiva realização desse ambiente passa necessariamente por uma 

tomada de consciência e consequentemente por mudanças de atitude, tanto do docente 

quanto do discente. Faz-se necessária uma análise da relação professor-aluno para 

compreendermos melhor as condições possíveis para que essa postura ética seja favorecida, 

em especial, no ambiente da sala de aula.  

Uma característica marcante da educação é a sua dinâmica. Um modelo estático, 

constituído de valores, paradigmas e normas cristalizadas, pouco ou nada tem a ver com o 

espaço escolar. Escolas que ainda perpetuam uma forma autoritária e estática de transmitir a 

educação precisam fazer uma reflexão crítica em seu modelo de ensino-aprendizagem. A 

escola deve ser capaz de realizar constantemente uma reflexão crítica sobre a sua prática 

pedagógica; não apenas no que concerne aos seus valores como impulso para a mudança de 

comportamento, mas no que concerne ao pensamento sobre o ato de produzir conhecimento. 

Também não apenas uma análise ética acerca das ações humanas, mas também uma análise 

epistemológica. Como afirma Michel Foucault (1984, p.13) “existem momentos na vida 

onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir”. 

Deve-se também tentar “saber de que maneira e até onde seria possível pensar 

diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe”. (FOLCAULT, 1984, p.13). Assim, 

para que a busca por uma ação educativa respaldada na ética não se reduza ao discurso, 

algumas mudanças devem acontecer no espaço escolar, tais como: 
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1. O professor não pode se perceber e nem ser percebido como único sujeito do saber, 

ou seja, o detentor do conhecimento; 

2. O ensino não deve se restringir aos saberes disciplinares do docente; 

3. Os conteúdos, dado a sua relevância no processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, não devem ser tratados em uma perspectiva de ensino que 

supervaloriza a memória em detrimento da comunicação e do posicionamento 

crítico. 

4. O professor deve abrir mão do “monopólio da fala”e reconhecer o espaço que cabe 

ao aluno no compartilhamento dos seus conhecimentos prévios, de sua visão de 

mundo, assim como de sua liberdade de expressão, sem abrir mão do respeito que 

deve circundar a relação docente/discente, sempre. 

5. É necessário repensar a escolha de conteúdos, de forma que, contemplando os 

conteúdos conceituais e factuais, os atitudinais e os procedimentais, estes possam se 

fazer significativos para alunos e professores.  

6. O uso de padrões e modelos de ensino deve ser evitado, uma vez que o sujeito 

cognoscente é alguém diferenciado, com perfil diferente quanto aos saberes 

acadêmicos, a visão de mundo e a história pessoal. 

Esses são apenas alguns aspectos que devem mudar para que a escola contribua 

para a formação de sujeitos conscientes política e socialmente. É preciso também que o 

aluno tenha autonomia na construção do conhecimento. Isso só irá, de fato, ocorrer quando 

essa construção na sala de aula for compreendida pelo professor como um processo coletivo. 

Nessa direção, Paulo Freire nos lembra o necessário intercâmbio entre os homens em seu 

processo de constituir-se gente, no mundo, ao afirmar que “ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo” (FREIRE, 2003, p. 69). 

Kant (1974) insistia na necessidade de o homem sair da menoridade. Sair da 

menoridade significava resgatar o indivíduo como pessoa-sujeito. É a incapacidade de fazer 

uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo que marca a menoridade. Atingir 

a maioridade é ter a coragem de pensar por conta própria, desenvolver a autonomia, ou seja, 

ousar saber! É fundamental que o discípulo supere o mestre e torne-se mestre de si próprio.  

Um fundamento ético-político importante para a escola é estimular o aluno a 

aproximar-se do outro, ampliando os espaços de convivência. Estimular o conhecer-se, 
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Sapere Aude, investigar-se, descobrir habilidades e competências, defender suas ideias e 

expor suas opiniões. Isso tudo contribui para a formação da autonomia. 

b) A ética no Colégio Luciano Feijão 

A ética necessita estar vinculada às ações e atitudes que se praticam num certo 

ambiente e contexto e deve promover uma postura sempre dialógica entre os sujeitos, com o 

intuito de melhor resolver os problemas educativos. A ética possibilita à escola formar um 

educando crítico e responsável, assim como também exige deste um posicionamento diante 

da sua consciência moral; a sua capacidade de saber o que é certo e errado e, a partir daí, 

estabelecer juízos de valor acerca de suas ações. Uma contradição profunda se apresenta na 

escola contemporânea. Esta se dá entre a garantia e o desenvolvimento da autonomia e 

liberdade do aluno e o excesso de mecanismos de controle sobre ele. 

É interessante perceber que um dos pontos fortes da nossa escola, apontado 

pelos pais de alunos, é a atenção que ela confere à disciplina como uma das condições para 

um ambiente propício à aprendizagem. Esse aspecto tornou-se, para nós, que fazemos o 

Colégio Luciano Feijão, um diferencial e uma marca preponderante em nossa história. Outro 

fator marcante da escola é a força da sua tradição ao longo dos anos, em Sobral e em todo o 

estado do Ceará. Faz-se necessário proporcionarmos ao educando um espaço para a 

construção de sua autonomia e criticidade, no qual o aluno venha se tornar capaz de 

interferir, dialogar e participar efetivamente das discussões acerca dos rumos que a escola 

vai seguir. 

A construção do projeto político-pedagógico veio como um elemento integrador 

das nossas ações educativas que se voltam para a criação de um espaço democrático de 

convívio ético e não apenas um espaço exclusivo do saber cognitivo para a obtenção de 

resultados. 

Mobilizada pelo desejo de ver crescer esse espaço democrático em seu 

cotidiano, assim como para favorecer o desenvolvimento profissional, nossa instituição vem 

desenvolvendo ações de formação continuada com seus profissionais, embora ainda não de 

forma sistemática. Essas ações formativas visam especialmente o aperfeiçoamento contínuo 

da prática docente, de forma que este ultrapasse a condição de transmissor de conteúdos para 

a de educador, preocupado com a formação integral do aluno. 
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É importante enfatizar que essa formação não se restringe ao corpo docente da 

escola, mas que pode e deve alcançar a totalidade dos agentes educativos que a compõem: 

diretores, coordenadores, orientadores, assistentes e demais profissionais que atuam na 

escola, com o objetivo de atingir plenamente a sua missão, que é “Promover uma educação 

de qualidade, centrada no conhecimento, no desenvolvimento intelectual e na ética, através 

de excelentes profissionais; de uma estrutura moderna e uma proposta pedagógica inovadora 

para a formação integral de nossos alunos”. 

Toda mudança dá trabalho, porém em um processo chamado “educação” tudo 

que dê trabalho de realizar, dará muito mais trabalho se não for feito. O colégio Luciano 

Feijão estabelece como diretriz ética fundamental que motiva o seu agir dentro do processo 

educativo, cuidar do aluno para que ele decida ser o melhor que puder SER, para conquistar 

o que deseja TER, a fim de que aprenda a COMPARTILHAR o que tiver, para que, assim, 

ele possa construir uma vida de valor. É um empreendimento fácil? Sabe-se que não. É 

possível? Com certeza, sim. Vale a pena? Como diria Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena 

se a alma não é pequena”. 

5.2.2 Fundamentos Epistemológicos 

 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter 

ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e 

os poderes que eles trazem consigo. 

Michel Foucault20 

 

Como afirmamos no Marco Doutrinal, desejamos a construção de uma sociedade 

cearense mais justa e igualitária, baseada na tentativa da eliminação das desigualdades 

sociais. Nosso principal objetivo é o comprometimento com a formação de uma educação 

formadora de cidadãos que pensem, critiquem e intervenham na sociedade. Pensando dessa 

forma, precisamos, como educadores, incentivar a autonomia do discente, pois só assim ele 

passa de sujeito passivo a sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, deixa 

de ter com o professor uma simples relação de reprodução, para realizar junto ao educador a 

construção do conhecimento. Acreditamos que a melhor alternativa para a concretude e o 

desenvolvimento da autonomia seja o incentivo à pesquisa. Segundo Paulo Freire (2011, p. 

30-31) 

                                                           
20 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2010. 
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo 

e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 

ou anunciar a novidade. 

 

Vivenciamos uma perspectiva de educação utilitarista na sociedade brasileira, 

apesar de algumas alternativas criadas, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

e a criação de avaliações e índices como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Estas, muito embora tenham trazido contribuições para a educação brasileira, não 

conseguem desconstruir a concepção dos Ensinos Fundamental e Médio unicamente como 

etapas preparatórias para o jovem aluno adentrar à universidade.  

Percebemos que há no ensino brasileiro, principalmente na educação privada, 

esforços para se construir estratégias de disponibilização de uma grande carga de 

conhecimentos empíricos que favoreçam ao estudante dessas instituições o desenvolvimento 

do intelecto e a condição da meritocracia. A formação cidadã está sendo, de modo geral, 

deixada de lado em nossa sociedade. O conhecimento dos direitos civis, políticos e sociais, 

buscando uma divisão em Marshall (1967) e em um estudo particularista brasileiro 

(CARVALHO, 2010), demonstra-se necessário para a formação de novos sujeitos pensantes, 

críticos e interventores na sociedade. Se almejamos uma educação mais valorosa, esperamos 

que esta seja fundamentada não só no conceito de cidadania, mas em seu exercício pleno. 

O principal desafio do educador em uma situação de ensino como a apresentada 

pelo cenário brasileiro é a de conciliar a formação ética de seus alunos com a aquisição de 

conhecimentos. Entendemos que temos algumas possibilidades de encarar essa busca pelo 

conhecimento, que deve ser guiada por uma proposta pedagógica que facilite a mediação 

entre os problemas e a construção de conhecimento.  

Durante a construção do Projeto Político-Pedagógico do Colégio Luciano Feijão, 

entramos em contato com algumas tendências variadas da epistemologia21, ou seja, do 

                                                           
21 O termo epistemologia, também denominado teoria do conhecimento, é o ramo da filosofia voltado para a 

investigação da natureza, fontes e legitimidade do conhecimento. Entre as questões principais que a 

epistemologia busca responder estão a definição de conhecimento e suas formas de obtenção. Ao longo da 

história, porém, o conceito de epistemologia ganhou novos entendimentos, dentre eles, mencionamos o de 

Therrien e Carvalho (2009, p, 131): “[...] a epistemologia pode ser entendida como a racionalidade 

construídanas interações com os fatos e a forma como o sujeito, pelo uso de diferentes formas de raciocínio 

(dedução, indução, analogias, abdução), orienta suas ações”. 
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pensar sobre o conhecimento. Entendemos, assim como Foucault, que o saber é uma forma 

de exercício do poder, pois “o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente o fato de que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (FOUCAULT, 1979, 

p. 8.). Dessa forma, de que proposta pedagógica partiremos? Ou melhor: Que teorias 

fundamentarão nossa prática pedagógica? 

No decorrer dos nossos encontros formativos, durante a sistematização do nosso 

PPP, tivemos contato com as principais proposições de três teóricos que formularam suas 

teses fundadas em bases marxistas. São eles Lev Vygotsky, Paulo Freire e Henri Wallon. Os 

três convergiram, em suas teorias, para a concepção de uma educação ligada às condições 

socioculturais dos indivíduos envolvidos. Incialmente, podemos destacar a teoria sócio-

histórico-cultural de Vygotsky, que, segundo Mello (2004, p. 135): 

parte do pressuposto de que, na presença de condições adequadas de vida e 

educação [...] as crianças desenvolvem intensamente, e desde os primeiros 

anos de vida, diferentes atividades práticas, intelectuais e artísticas e 

iniciam a formação de ideias, sentimentos e hábitos morais e traços de 

personalidade que até pouco tempo atrás julgávamos impossível. 

 

Percebemos que a teoria do autor russo está ligada às concepções marxistas, ao 

conceito de base (infraestrutura) e cultura (superestrutura). Ou seja, as condições sociais 

formam o principal fator para o desenvolvimento intelectual do indivíduo, embora não sejam 

os únicos fatores responsáveis por isso. Ou seja, não há uma relação hermética de causa-

efeito entre infraestrutura e educação, mas a composição de um fator importante no 

desenvolvimento do indivíduo e de suas potencialidades intelectuais. 

Em sequência, entramos em contato com as concepções do pedagogo brasileiro 

Paulo Freire, que, também de tradição marxista, traz alguns pensamentos em comum com 

Vygotsky. Freire, dentre a complexidade das suas concepções sobre vida, sociedade, 

democracia e educação, aborda a necessidade de autonomia do sujeito cognoscente no 

processo de ensino-aprendizagem que deve ter como marco a atuação do professor como 

mediador. 

Por fim, estudamos também o pensamento do francês Henri Wallon. Tal 

pensador, de formação em medicina, foi responsável por conceber uma nova interpretação 



58 
 

acerca de como o sujeito passa a conhecer. Nascimento (2007) define a psicogênese de 

Wallon explicando seus fundamentos na dialética marxista: 

Tomando a dialética como fundamento epistemológico, Wallon buscou 

compreender o desenvolvimento infantil por meio das relações 

estabelecidas entre a criança e seu ambiente, privilegiando a pessoa em sua 

totalidade, nas suas expressões singulares e na relação com os outros. 

(NASCIMENTO, 2007, p. 47)  
 

Dessa forma, além das questões infraestruturais, Wallon tenta perceber o 

indivíduo através de sua formação sensorial biológica que é marcada por estágios que 

indicam a maturidade afetiva do indivíduo no seu desenvolvimento através de relações com 

o meio, com outros indivíduos e consigo mesmo. Tais estágios do desenvolvimento seriam o 

estágio “impulsivo-emocional”, do nascimento à idade aproximada de um ano, em que se 

destaca o emocional do indivíduo; seguindo-se os estágios “sensório-motor e projetivo”, em 

que o sujeito mantém, até aproximadamente três anos de vida, relações com o meio exterior, 

sendo suas ações cognitivas relacionadas a esse meio; o terceiro estágio seria o do 

“personalismo”, em que até os seis anos de idade a criança acaba por moldar sua 

personalidade, copiando ações e “negativizando” ordens e indicações dos pais ou 

responsáveis pela educação; o quarto estágio seria o “categorial” que vai até cerca dos doze 

anos do sujeito. Nele percebemos, paulatinamente, a sobrepujança da razão em detrimento 

da emoção; por fim, no estágio da “adolescência”, o sujeito passa por grandes 

transformações físicas e comportamentais que indicam o aperfeiçoamento da função sexual 

e a existência de conflitos exteriores e interiores. Wallon, então, estabelece uma 

“psicogênese da pessoa completa” que confere um caráter epistêmico integrador entre as 

dimensões biológicas e sociais. 

Diante dos três teóricos estudados, deparamo-nos com um sentimento de 

inquietação no sentido de melhor nos apropriarmos das proposições desses autores. A 

pergunta que logo nos ocorreu foi qual dessas três vertentes teóricas estaria mais próxima da 

realidade vivenciada no Colégio Luciano Feijão. Após várias discussões sobre o papel da 

teoria na vivência da prática docente, e, mediante orientação da assessoria pedagógica que 

nos acompanhou durante o processo do PPP, concluímos que não desejamos tomar nenhuma 

teoria como verdade absoluta que nos guie sem nossas reinterpretações e sem nos 

posicionarmos criticamente diante delas. Assim, entendendo que os três teóricos mantêm em 

suas concepções semelhanças estruturais entre si, mas que não são excludentes em todas as 
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suas ideias, optamos por orientar nossa ação educativa fundamentados nas abordagens 

teóricas desses três autores, por acreditar que as suas formulações teóricas poderão 

contribuir com o nosso fazer pedagógico, em virtude do seu reconhecimento na comunidade 

científica em nível nacional e internacional. 

Nossa tranquilidade quanto a esta opção teórico-metodológica que adotamos se 

justifica, ainda, por acreditarmos que o diferencial em nossa caminhada educativa não seja 

apenas a teoria escolhida, mas o processo de conhecimento de tais teorias e a aplicabilidade 

que nossos conhecimentos possam trazer do ponto de vista prático, no nosso fazer docente 

cotidiano.  

Para nos fundamentarmos nas concepções teóricas que elegemos para nortear 

nossa proposta pedagógica, é necessário um investimento sistemático em estudos e 

discussões, ou melhor, um programa de formação continuada no qual a pesquisa e a 

formação pedagógica recebam o devido destaque. Entendemos que ações, como as 

coordenadas pela Professora Liduína Gomes, são muito importantes nessa direção, as quais, 

por meio de encontros mensais, reúnem os professores para discussões de temáticas 

importantes para o aperfeiçoamento do exercício da docência.   

A criação de um programa de incentivo à formação dos professores, isto é, a 

formação em serviço, também tem sido uma iniciativa que tem ganhado espaço nas 

discussões sobre desenvolvimento profissional e formação docente. Em nosso entendimento, 

mais do que qualquer profissional da educação,os professores necessitam continuar a estudar 

para intervirem no mundo de forma concreta, contextualizada e atualizada. Defendemos, 

assim, a instituição em nossa escola de uma política de formação docente continuada, que 

contemple eventos internos e externos, convergindo, dessa forma, para condições mais 

favoráveis ao desenvolvimento profissional dos seus docentes e demais profissionais da 

educação. 

Compreendemos que isso auxiliará a equipe pedagógica da instituição a 

formular um corpo teórico melhor definido que possibilitará intervenções mais acertadas 

junto aos alunos. Por isso, estaremos atentos para que essas nossas inquietações não se 

limitem a discursos motivados por uma empolgação passageira, mas que sejam um motor 

para a plena efetivação de um programa de formação continuada que atenda a nossas 
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crescentes necessidades em uma sociedade complexa e contraditória, tal como a 

contemporânea.  

Sabemos que o professor não deixa de ser educador quando não está no 

exercício de suas funções pedagógicas, pois ele nunca perde a “missão” de formador de 

cidadãos. Por isso mesmo não é qualquer formação que atenderá às nossas necessidades 

formativas, e sim aquela na qual discurso e prática “conversam” em um movimento 

dialético. Depreendemos junto a Paulo Freire que, 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a própria 

prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 

de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. (FREIRE, 

2011, p.40). 

 

Dessa forma, devemos viver a extensão de nosso discurso e criar uma práxis na 

qual o conhecimento pedagógico não seja apenas transportado, mas incentivado pelo 

professor junto aos alunos. E que a conduta do professor seja a de um cidadão que, como 

todo ser humano tem suas limitações e comete erros, mas que almeja uma sociedade mais 

justa e igualitária e o incremento do conhecimento não apenas para si, mas para todos. 

Para que nossos objetivos sejam realizados sugerimos que: 

 Tenhamos em vista a formação de uma sociedade mais justa e igualitária, que esteja 

baseada no bem comum e não em perspectivas egoístas e individualistas como as 

apresentadas como cerne do capitalismo. 

 Uma formação sólida, com discurso e prática coerentes com o processo de 

construção do conhecimento dos alunos, que devem ser compreendidos em sua 

complexidade e que, em suas potencialidades, sejam incentivados pelos docentes. 

 Nossa formação seja continuada e busque a aquisição de uma carga teórica que não 

se torne “erudição morta”, mas sim uma ferramenta para a construção de uma prática 

crítica e interventora na sociedade. 

5.2.3. Fundamentos Didático-Pedagógicos 

 

Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que 

marcha, que não tem medo do risco, por isso que recusa o 

imobilismo. A escola em que se pensa, em que se cria, em que 
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se fala, em que se advinha, a escola que apaixonadamente diz 

sim a vida. 

Paulo Freire22 

 

O recrudescimento das exigências constitucionais, amparado no direito 

fundamental à educação, tem como inspiração o direito a aprender de formas diferentes; 

direito ao respeito mútuo e à unidade como fundamentação da pluralidade. 

Não é propósito deste documento analisar as mudanças de paradigmas exigidas 

no mundo contemporâneo, mas refletir o espaço escolar do Colégio Luciano Feijão; seus 

fundamentos didático-pedagógicos, voltados para o interesse da coletividade. Cumpre 

ressaltar que tais fundamentos são orientados, acompanhados e avaliados por uma equipe 

pedagógica no sentido de fortalecer cada ação através da reflexão, beneficiando uma nova 

postura do professor para que ele seja um mediador de novas aprendizagens. 

O privilégio pelo conteúdo e a figura central do professor, à frente da proposta 

pedagógica do Colégio Luciano Feijão, passou a dar lugar a ações integradas e cooperadas 

através de um planejamento mais compartilhado, respaldado na construção do conhecimento 

através das relações e da realidade em que a escola está inserida. Segundo Vasconcellos 

(2000) planejamento prevê antecipação das ações. Envolve, pois, o processo de reflexão, de 

decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. Para 

este autor: 

Planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser 

realizadas e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas 

algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se 

pensa. (VASCONCELLOS, 2000, p. 79) 

 

Assim, norteado por um planejamento, que indica intencionalidade e orientação, 

torna-se possível depreender valores e princípios de respeito ao educando na sua condição 

humana e enquanto aprendente. 

Com o intento de mudança, de melhorar a qualidade do ensino, bem como a 

qualidade das relações, o Colégio Luciano Feijão dá sentido à educação através da 

reestruturação do seu Projeto Político-Pedagógico. Sua finalidade principal é torná-lo eixo 

norteador de todo o trabalho educativo, considerando as habilidades, talentos e competências 

                                                           
22 FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1992. 
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de educandos e educadores, além de refletir o aspecto administrativo e as práticas avaliativas 

da instituição, com análises de eficácias em tudo o que nela é proposto, promovendo, com 

isso, autonomia nos momentos de decisões. 

Assim como o Projeto Político-Pedagógico, a autonomia é defendida na atual 

LDB, 9394/1996, como resultado de ações compartilhadas e quando a escola se mostra 

capaz “[...] de responder por suas ações, de prestar contas de seus atos, de realizar seus 

compromissos e de estar comprometida com eles, de modo a enfrentar reveses e 

dificuldades” (LÜCK, 2000, p. 11). 

A autonomia, pois, dá ímpeto e diretriz aos assuntos trabalhados na coletividade, 

através de reuniões e planejamentos, por meio da práxis docente como instrumento 

favorável a realizações idealizadas pela comunidade escolar. A inovação é importante na 

prática, porém, as definições claras sobre os objetivos, finalidades e necessidades de todos 

os envolvidos no processo educacional constituem-se condições primordiais para o alcance 

dessa inovação. Assim, a reorganização e a reflexão da própria ação é voltada para o 

aprimoramento do conhecimento e da emancipação de quem ensina e, por conseguinte, de 

quem aprende. 

O Colégio Luciano Feijão, objetivando a superação de ranços tradicionais, 

entende que a realidade precisa ser constantemente discutida, por isso corrobora com o 

pensamento de Paulo Freire (2011), que alerta para ações com as quais o aluno possa 

desenvolver sua capacidade analítica, fazendo relação com a realidade na qual está 

verdadeiramente inserido: 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se 

deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina [...]. Por que não 

estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 

têm como indivíduos? (FREIRE, 2011, p. 33). 

 

Nessa direção, o trabalho pedagógico do Colégio Luciano Feijão se diferencia, 

pois assume o sentido macro de educar, assentado em um contexto de transformação social, 

considerando a história de vida de seu aluno, ou seja, seus conhecimentos prévios, suas 

experiências, seus saberes. 

Assim, pautamos nossos fundamentos didático-pedagógicos em três eixos 

centrais: o fazer pedagógico, a interação e a formação pessoal. Esses três eixos, 
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complementares e integrados entre si, requerem uma opção epistemológica, ou seja, uma 

forma de compreender e se relacionar com o conhecimento. 

A proposta pedagógica do Colégio Luciano Feijão, embora ao longo da história, 

tenha apresentado uma compreensão acerca da apropriação do conhecimento mais voltada 

para o ensino tradicional, tem baseado sua ação pedagógica em valores sólidos, com o 

intuito de contribuir para a formação de um cidadão de caráter inabalável. 

As vertiginosas mudanças pelas quais a sociedade tem passado no decorrer da 

história, assim como a sua complexidade e contradição atuais, concorrem para que a 

educação também seja palco de transformações diversas, sob pena de se estagnar e se tornar 

medíocre, alienada e alienante. 

O Colégio Luciano Feijão, atento às necessidades de inovação em sua ação 

educativa, assume, então, o compromisso de sistematizar o seu projeto político-pedagógico, 

e, de 2010 a 2013, investe seriamente nesse processo democrático. Os fundamentos didático-

pedagógicos, ora apresentados, foram fruto desse momento histórico vivenciado por nossa 

escola. Com base em estudos e discussões realizados durante os encontros, percebemos a 

necessidade de direcionar as atividades, de adotarmos uma opção epistemológica. 

Muito embora não tenhamos a pretensão de nos posicionarmos de forma 

determinista na escolha de um referencial teórico que nos guie, conforme já relatamos nos 

fundamentos epistemológicos, temos também a clareza de fugir do ecletismo, que pode 

concorrer para falsear a relação entre o professor e o aluno. 

Nossos fundamentos didático-pedagógicos se orientam, então, pela Teoria 

Crítica da Educação, que proporciona ao professor e ao aluno condições de desenvolverem 

uma relação transformadora do processo ensino-aprendizagem, que concorre para a 

formação de sujeitos críticos e atuantes na sociedade da qual fazem parte. 

Dessa forma, adotamos proposições teóricas e procedimentos didático- 

pedagógicos dos teóricos críticos que foram escolhidos e estudados ao longo da construção 

do nosso PPP, quais sejam: Vygotsky, Paulo Freire e Wallon. A eleição pelas concepções 

desses teóricos ilustram o pluralismo pedagógico, ou seja, a definição de uma concepção 

básica que atribui embasamento teórico, assim como unidade à forma de a escola conceber e 
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fazer sua ação educativa. O pluralismo admite o emprego de outras abordagens pedagógicas 

que forem coerentes e complementares. 

O pluralismo crítico nos traz condições de abordagem do conhecimento como 

um conjunto de verdades não absolutas, mas relativas, que correspondem a uma 

interpretação que o homem produz e relaciona ao mundo físico e social, por isso, nos 

sentimos seguros em assumir uma forma de nos relacionarmos com a educação que, ao 

mesmo tempo, nos aponta caminhos e nos concede autonomia para realizarmos nossa ação 

pedagógica fundados no posicionamento crítico. 

Assim, cremos que as bases teóricas desses autores poderão trazer contribuições 

para a nossa ação docente pelo fato de que suas ideias agregaram e continuam agregando 

fomento ao pleno desenvolvimento do ser humano. Sintetizamos, assim, como poderemos 

aplicar em nossa prática educativa as principais contribuições dos teóricos: 

 Em Paulo Freire – A educação libertadora, que contribui para a conscientização do 

aluno no que concerne às suas responsabilidades enquanto sujeito social. 

 Em Vygotsky – A valorização dos contextos sócio, histórico e cultural dos alunos, 

assim como um olhar prospectivo sobre o seu desenvolvimento. 

 Em Wallon– A psicogênese da pessoa completa, com a valorização da singularidade, 

da afetividade, da inteligência e do movimento de cada aluno. 

 

Síntese: 

O Colégio Luciano Feijão apoiar-se-á na Teoria Crítica da Educação para 

orientar sua proposta pedagógica, tendo optado pelo pluralismo pedagógico como 

alternativa para situar as práticas dos seus processos educativos. A formação de alunos 

conscientes da realidade social, autônomos, éticos, críticos, competentes e humanos é o 

alvo da nossa ação educativa. Para atingir com êxito tal fim, os gestores e os docentes 

deverão investir em sua formação continuada, tendo, para isso, apoio institucional. As 

inovações teóricas propostas em nossa forma atual de lidar com o conhecimento e sua 

apropriação serão vistas como mais um incremento do nosso compromisso com o 

aprendizado e também como contribuições na formação integral dos nossos alunos, de 

maneira que a confiança das famílias e o reconhecimento da sociedade continuem a ser 

um mérito da nossa instituição.  



65 
 

5.3 A proposta pedagógica do Colégio Luciano Feijão e seu diferencial de educação 

 

A experiência não é coisa rígida e fechada; é viva e, portanto, 

cresce. Quando dominada pelo passado, pelo costume, pela 

rotina, opõe freqüentemente, ao que é razoável, ao que é 

pensado. A experiência inclui, porém, ainda a reflexão, que 

nos liberta da influência cerceante dos sentidos, dos apetites, 

da tradição. Assim, torna-se capaz de acolher e assimilar tudo 

o que o pensamento mais exato e penetrante descobre.  

John Dewey23 

 

O processo de discussão e sistematização do MARCO REFERENCIAL do 

Projeto Político-Pedagógico do Colégio Luciano Feijão permitiu a reflexão coletiva acerca 

da realidade de nossa instituição, bem como da sociedade na qual ela está inserida (Marco 

Situacional); da utopia (Marco Doutrinal), ou seja, da proposta de sociedade, pessoa e 

educação que o grupo assume, assim como das topias (Marco Operativo), ou seja, das 

grandes opções do grupo, que contemplam os critérios gerais de orientação da instituição. 

Expressamos, então, nosso pensamento atual das seguintes reflexões:  

1. O educador do Colégio Luciano Feijão deve ser um agente social que ensina e 

aprende, constantemente, tendo em vista o seu próprio desenvolvimento 

profissional e o êxito do processo ensino-aprendizagem. Carece de atualização 

contínua, o que favorece a inovação do trabalho pedagógico, tendo em vista as 

necessidades específicas dos educandos. Deve ser um agente potencializador de 

valores como respeito, ética, responsabilidade e justiça.   

 

2. O aluno é o sujeito principal a quem dedicamos nossos esforços para um 

trabalho educativo que resulte em aprendizagens significativas, relevantes para o 

“mundo da vida”, expressão que Paulo Freire se vale para tratar do mundo 

vivido, da vida real. Entendemos que o aluno do Colégio Luciano Feijão deve ser 

o protagonista da ação educativa, e não apenas o seu beneficiário. A ética é 

condição fundamental para formar alunos dispostos a lidar com a 

competitividade (marca preponderante da sociedade capitalista) de forma 

equilibrada, sem que esta sufoque o seu potencial humano de respeito ao espaço 

que cada um assume na vida compartilhada em sociedade. 

                                                           
23 DEWEY, John. Como pensamos: como se relaciona o pensamento reflexivo com o processo educativo: 

uma reexposição. 3. ed. Tradução de Haydée de Camargo Campos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1959. 
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3. A aprendizagem é percebida por nós como uma atividade contínua, assim como 

define Paulo Freire, um processo inconcluso e inacabado. Esta constatação não 

deve nos trazer o sentimento de impotência, e sim a certeza de que, assim como 

nós, seres humanos, a aprendizagem faz parte de um movimento dinâmico, 

sistêmico, complexo, que, por isso mesmo se faz inconcluso. Toda essa 

complexidade característica de nossa relação com o conhecimento e a 

aprendizagem nos leva a considerar a pessoa como “ser completo”, concordando 

coma psicogênese de Wallon. Assim, consideramos o caráter epistêmico 

integrador entre as dimensões biológicas e sociais que favorecerão o 

desenvolvimento integral dos nossos docentes e discentes. O olhar prospectivo 

para tudo que o aluno poderá realizar com autonomia, no futuro, é uma das 

maiores contribuições que extraímos da Teoria Sócio-Histórico-Cultural, 

proposta por Vygotsky. Fator importante no desenvolvimento do indivíduo e de 

suas potencialidades intelectuais, a ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) 

nos ensina a respeitar as diferenças de ritmos de aprendizagens dos alunos e, em 

especial, a lançar mão dos diferentes potenciais de aprendizagens para favorecer 

a um ambiente fértil a aprendizagens que façam sentido para cada aluno. As 

intervenções acertadas dos professores são, então, como andaimes, que ajudarão 

nas construções e reconstruções do conhecimento pelos alunos. O erro se 

apresenta, então, como elemento que ajuda o docente a compreender a forma 

como seus alunos organizam a apropriação do conhecimento, assim como uma 

importante ferramenta de redimensionamento das estratégias teórico-

metodológicas adotadas. 

4. A proposta pedagógica definida neste Documento Norteador Oficial é 

compatível com a forma como concebemos o processo ensino e aprendizagem, 

ou seja, uma relação dialética entre esses dois componentes (ensino-

aprendizagem) na qual alunos e professores são considerados sujeitos essenciais 

para a manutenção da função da escola. Nossa ação pedagógica visa, então, 

oferecer situações de aprendizagem contextualizadas, com respeito especial aos 

conhecimentos prévios que os alunos trazem, de sua vivência experiencial, sem, 

contudo, perder de vista o acesso, pelos alunos, aos conhecimentos oriundos de 

culturas diversas, utilizando-se de aportes das áreas específicas e da tecnologia. 
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Dessa forma, a ação pedagógica que desenvolvemos tem um papel decisivo no 

processo educativo, atuando como aliada na formação integral dos nossos alunos. 

 

5. O compromisso com a qualidade da educação que o Colégio Luciano Feijão 

tem oferecido ao longo de sua história é algo que se renova continuamente e que 

acrescenta rigor em seu nível de exigência a cada ano letivo que se inicia. A 

qualidade dos serviços educacionais prestados não se limita, contudo, à formação 

acadêmica, pois calcamos esta em uma sólida formação humana, que contempla a 

apropriação de valores éticos norteadores de ações conscientes, responsáveis e 

justas para consigo e com o outro. 

 

6. Inovação e tradição são características marcantes da nossa forma de fazer a 

educação. Lutamos para integrar as nossas marcas identitárias com as 

necessidades de atualização e complementação que são cada vez mais 

imperativas na sociedade contemporânea. Dessa forma, procuramos integrar a 

inovação a excelência acadêmica, à formação de caráter, ao compromisso social e 

ao respeito às diferenças que demarcam nossa identidade institucional. O 

conceito de inovação não pode ser então, confundido com “modismo”, com 

impulsividade, e sim como recurso para o alcance do desafio de educar, 

considerando as possibilidades estruturais de que nos valemos na atualidade 

(principalmente o aparato das tecnologias da informação) sem abrir mão das 

dimensões física, afetiva, cognitiva, comunitária e ética, próprias da condição 

humana. 

Os educadores do Colégio Luciano Feijão entendem que suas decisões 

necessitam levar em consideração os princípios ético-políticos, epistemológicos e didático-

pedagógicos do seu projeto político-pedagógico, que embasam a filosofia do colégio. Dessa 

forma, se comprometem com: 

 a busca contínua pela garantia de uma fundamentação teórica norteada pelo 

pluralismo de concepções, teorias essas que encontram consonância e convergem 

para um trabalho pedagógico que amplie e consolide nossa ação pedagógica;  

 a defesa absoluta dos direitos humanos, rejeitando qualquer forma de discriminação, 

preconceito, injustiça e autoritarismo; 
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 a qualidade dos serviços prestados à sociedade e o desenvolvimento integral dos seus 

alunos; 

 o respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos durante o seu percurso 

escolar; 

 a criação de projetos pedagógicos e ações significativas voltados para a formação do 

educando e para a educação para a vida; 

 um projeto sistemático de formação continuada e o acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos seus educadores. 

Portanto, os fundamentos que assumimos proporcionam segurança à prática 

educativa de nossa instituição, uma vez que os teóricos nos quais nos apoiamos trazem à 

nossa pedagogia a condição de inovarmos nossa prática por meio de suas pesquisas e 

descobertas científicas. Nessa direção, a busca de teorias pedagógicas coerentes aos valores 

da nossa instituição, contribui para a superação dos desafios da sociedade contemporânea. 

Temos, então, no nosso Projeto Político-Pedagógico os referenciais de Lev Vygotsky, Paulo 

Freire e Henri Wallon como respaldo para a atualização e legitimação científica de uma 

pedagogia que a cada dia se distingue na sociedade cearense pelo compromisso com a 

excelência dos serviços educacionais ofertados. 
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6 PROGRAMAÇÃO: dados iniciais da etapa de programação do Colégio Luciano 

Feijão 

 

Todo projeto pressupõe rupturas com o presente e promessas 

para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado 

confortável para se arriscar a atravessar um período de 

instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da 

promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

presente. 

Moacir Gadotti24 

 

6.1. Missão, Valores, Visão de Futuro e Objetivos 

 Missão: 

Promover uma educação de qualidade, centrada no conhecimento, no desenvolvimento 

intelectual e na ética, através de excelentes profissionais, de uma estrutura moderna e uma 

proposta pedagógica inovadora para a formação integral de nossos alunos. 

 Valores: 

Nossa educação tem como objetivos a difusão dos seguintes valores, por meio do exemplo 

de nossos educadores, da análise crítica da realidade atual e da reflexão acerca da 

responsabilidade individual e coletiva: 

 Solidariedade, em um contexto social individualista e competitivo. 

 Justiça, diante das desigualdades e exclusão social com as quais o mundo padece. 

 Honestidade, diante da corrupção e da degradação dos valores morais e da ética. 

 Responsabilidade para com a sustentabilidade do planeta, em oposição a uma 

sociedade baseada no consumismo. 

 Respeito às diferenças das pessoas em todos os aspectos: étnicos, socioeconômicos, 

culturais, religiosos, assim como respeito aos mais velhos, aos professores, aos pais, 

em contraponto à intolerância, à desconsideração, ao preconceito e à discriminação.  

 

 Visão de futuro: 

                                                           
24 GADOTTI, Moacir. "Pressupostos do projeto pedagógico". In: MEC, Anais da Conferência Nacional de 

Educação para Todos. Brasília, 28/8 a 2/9/94. 
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Aperfeiçoar seu projeto educativo, promovendo, assim, a formação de alunos 

competentes, éticos, críticos e comprometidos com as demandas sociais da atualidade, 

tendo o trabalho participativo entre a equipe gestora, os professores e os alunos como 

impulso para a realização de uma proposta pedagógica inovadora e dinâmica. 

 Objetivos: 

 Gerais: 

 Formar cidadãos conscientes de sua atuação no mundo, baseados em uma ética que 

considere as pessoas como seus semelhantes, independente das diferenças culturais, 

étnicas, religiosas, econômicas sexuais e sociais, de forma que as relações 

interpessoais possam favorecer a uma sociedade mais equilibrada. 

 Suscitar em seu corpo docente o crescente desejo de contribuir significativamente, 

dia após dia, para uma educação de qualidade, em consonância com a missão da 

escola. 

 Promover, de forma sistemática, a formação continuada dos professores e demais 

profissionais da educação, entendendo-a como um dos componentes do 

desenvolvimento profissional docente. 

 Honrar com a confiança das famílias que elegeram o Colégio Luciano Feijão como a 

melhor instituição de ensino que impacta positivamente a formação de seus filhos. 

 Vivenciar um currículo com bases teóricas críticas que favoreça o desenvolvimento 

das habilidades intelectuais, as relações interpessoais baseadas na comunicação e no 

entendimento, o desenvolvimento da autonomia e o exercício da cidadania. 

 Conclamar as famílias ao compromisso de colaborar na formação integral de seus 

filhos, compartilhando com os princípios e objetivos da educação do Colégio. 

 Motivar a equipe gestora e o corpo docente ao trabalho colaborativo, de forma que as 

grandes decisões possam ser tomadas tendo como base o espírito democrático e a 

responsabilidade compartilhada. 

 

 Por Nível de Ensino: 

 Educação Infantil 

Promover o desenvolvimento das crianças por meio de condições favoráveis às 

aprendizagens de diferentes linguagens, considerando a indissociabilidade das dimensões 
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linguística, expressiva, estética, cognitiva, motora, afetiva e sociocultural, bem como o 

respeito às necessidades individuais quanto às diferentes fases e níveis de aprendizagem. 

 Ensino Fundamental 

Desenvolver nos educandos a consciência crítica do seu papel social e a autonomia, por 

meio do incremento das competências e habilidades para solucionar problemas, valendo-se 

da apropriação do conhecimento científico e da cultura, tendo os valores éticos e humanos 

como referência. 

 Ensino Médio 

Mobilizar os educandos às novas significações do conhecimento escolar, mediante a 

contextualização com vistas à formação humana, de forma que as competências básicas 

contribuam para a sua inserção na vida adulta, sendo a formação específica um dos 

componentes do desenvolvimento dos educandos e não o fim precípuo. 

6.2 Princípios de Ação Pedagógica do Colégio Luciano Feijão 

 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o 

aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo 

não é presente dos deuses nem se acha nos guias de 

professores que iluminados intelectuais escrevem desde o 

centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que 

supera o ingênuo tem de ser produzido pelo próprio aprendiz 

em comunhão com o professor formador.  

Paulo Freire25 

 

Os princípios de ação pedagógica do Colégio Luciano Feijão, constituintes do 

seu Projeto Político-Pedagógico, legitimam ideias, metas e convicções da comunidade 

escolar, encontrando eco no compromisso da direção da escola, que se utilizará desses 

princípios, bem como de todo o documento norteador do PPP, como linha orientadora para 

transformações na política educacional da escola, amparada pelo corpo técnico pedagógico, 

pela equipe docente e pelos demais colaboradores, tendo toda a comunidade escolar o 

compromisso de contribuir para a efetivação plena desses princípios, que serão melhor 

discriminados a seguir. 

                                                           
25 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 15. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
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6.2.1. Princípios Curriculares 

a) Concepção: 

O currículo pode ser assimilado como o eixo norteador da ação pedagógica, 

agregando também aspectos éticos, sócio-históricos e relacionais. O currículo precisa 

expressar a proposta pedagógica da escola, por isso, como unidade organizacional e 

dinâmica que orienta o processo educativo, há que anunciar um diferencial na formação 

humana, de forma que extrapole o caráter de definição de conteúdos a serem transmitidos 

aos alunos. Dessa forma, flexibilidade é outro fator preponderante na definição do currículo. 

De acordo com esse entendimento, os profissionais de educação do Colégio 

Luciano Feijão adotam o currículo como um instrumento de suporte para a ação docente, 

tendo em vista os elementos que propiciem uma formação voltada para a autonomia e o 

posicionamento crítico dos alunos, dando-lhes condições para o exercício da cidadania 

plena, contornada pela consciência crítica.  

Pelo seu caráter processual, dinâmico e por contemplar o planejamento, a 

metodologia e a avaliação, o currículo deve perpassar a relação indissociável entre teoria e 

prática. Na busca pelo estreitamento dessa relação, defendemos que o currículo em nossa 

instituição: 

1. Esteja isento de qualquer elemento que discrimine o aluno, tais como: questões 

socioeconômicas, regionais, culturais, éticas, religiosas, intelectuais, racismo, questões de 

gênero sexual ou qualquer outra forma de discriminação.  

2. Envolva ações didático-pedagógicas e culturais, de forma a possibilitar o 

desenvolvimento da cidadania e da vida cotidiana voltada às políticas e práticas sociais. 

3. Que os conteúdos atinentes ao currículo sejam ampliados para além dos fatos e 

conceitos, de forma a incluir atitudes, procedimentos, normas, valores éticos e morais. 

4. Seja contextualizado, interdisciplinar, flexível e progressista, possibilitando a pesquisa 

para, assim, favorecer a participação ativa e interativa dos alunos, à construção do seu 

próprio conhecimento, à reflexão crítica da realidade e ao exercício da cidadania. 

5. Contemple as especificidades de cada nível e anos de ensino, de forma sistemática e 

contextualizada com vistas à formação cidadã do aluno e sua competência para o futuro 

mundo do trabalho. 
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6.2.2. Princípios de Avaliação da Aprendizagem 

Concepção: 

A avaliação é, em sua essência, um processo integrante do ensino-aprendizagem 

e, em especial, um componente da aprendizagem. Deve, portanto, ser desenvolvida de forma 

contínua. Não existe um tempo de ensinar separado do tempo de avaliar, por isso, as 

atividades contempladas em sala devem ser vistas como referências para a avaliação. Nesse 

sentido, a prova não se constituirá no único instrumento avaliativo. Ela será um componente 

da avaliação, somada a outras atividades propostas em sala, tais como apresentações orais da 

culminância de projetos, amostras culturais, feiras de ciências, comunicações orais etc. 

Contornada por essa concepção, a avaliação é, assim, diagnóstica, contínua e 

deve abranger elementos que interferem na formação integral do aluno, envolvendo aspectos 

além das competências e habilidades requerentes à produção do conhecimento, tais como 

questões que favoreçam o desenvolvimento do posicionamento crítico do aluno, questões 

envolvendo cidadania e ética, que valorizem também a análise de conteúdos atitudinais, 

além dos conceituais, factuais e procedimentais. Diante da nossa concepção sobre a 

avaliação, definimos como princípios de ação para nossa instituição, nesse campo da 

aprendizagem: 

1. Que a avaliação em nossa escola oportunize ao aluno a vivência da cidadania, evitando 

a classificação, a discriminação e a exclusão, de forma que sejam garantidas as condições 

propícias à aprendizagem de qualidade para todos, respeitando-se os diferentes ritmos e 

as formas de aprender de cada aluno. 

2. Que o processo avaliativo seja nítido em relação ao que será avaliado, a de que forma 

será avaliado e quando será avaliado.  

3. Que o objetivo principal da avaliação seja o de fomentar elementos que indiquem em 

que medida o processo avaliativo está ou não atingindo o seu propósito maior, qual seja: 

o de acompanhar e dar suporte ao desenvolvimento integral do aluno.  

4. Que a avaliação seja também compreendida como instrumento propiciador do 

redimensionamento das formas de ensinar e, diante de constatações que indiquem 

necessidade de mudança, o trabalho docente seja replanejado. 

5. Que a prova não seja o único instrumento de que o professor se utiliza para avaliar o 

aluno. 
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6.2.3. Princípios de Avaliação Institucional 

Concepção: 

Concebemos a avaliação institucional como um importante recurso que confere 

visibilidade dos aspectos positivos e dos pontos de melhoria da nossa ação pedagógica, bem 

como da nossa identidade enquanto agência educativa na sociedade cearense. Como 

processo contínuo e sistemático, a avaliação institucional deve ter em vista a gestão do 

desempenho dos vários setores constituintes da escola, quer pedagógicos, quer 

administrativos, uma vez que estes, juntos, são determinantes dos  resultados obtidos por 

meio da nossa ação educativa. Assim, cabe à avaliação institucional, detectar e corrigir 

possíveis distorções no nosso percurso profissional, bem como valer-se de procedimentos 

para conscientizar os sujeitos da ação educativa a agirem de forma a prevenir situações que 

denotem essas distorções. 

Ressaltar os nossos êxitos também será uma ação própria da avaliação 

institucional. Dessa forma, pequenos e grandes avanços devem ser propagados e celebrados 

na comunidade escolar e para além dela como forma de incentivo e reconhecimento dos 

agentes educativos que fazem a instituição. 

Nossos princípios de avaliação institucional estão assim definidos: 

1. Que avaliação institucional nos mobilize para a melhoria da aprendizagem dos alunos 

com o apoio conjunto dos âmbitos pedagógico, estrutural, administrativo e relacional. 

2. Que seja um processo contínuo, tendo a definição prévia das etapas nas quais ocorrerão 

as avaliações. 

3. Que a equipe pedagógica e a equipe administrativa se envolvam na consecução de cada 

avaliação institucional, desde o planejamento até a análise dos resultados. 

4. Que a avaliação focalize o processo de construção coletiva e não meramente o 

individual. 

5. Que durante a coleta para análise de dados a transparência e a legitimidade sejam 

respeitadas a fim de que os resultados traduzam confiança e respeito. 
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6.2.4. Princípios de Gestão Educacional 

Concepção: 

A gestão educacional requer um trabalho democrático, planejado coletivamente, 

desenvolvido por meio de ações nas áreas financeira, material e humana, gestão essa 

necessária ao curso da escola e à efetivação do projeto político-pedagógico. A Gestão da 

escola tem como princípio a organização e o direcionamento da instituição. Além disso, 

também deve dar suporte ao corpo docente em suas necessidades oriundas da prática 

pedagógica. 

O Colégio Luciano Feijão considera os gestores da escola em dois níveis: 

pedagógico e administrativo. Os diretores, o coordenador geral, os supervisores, os 

coordenadores e as orientadoras educacionais, além da gestão pedagógica também exercem 

funções administrativas. Os professores, por sua vez, também são considerados gestores 

pedagógicos no que concerne ao âmbito da sala de aula. 

Assim, como princípios norteadores da gestão educacional do Colégio Luciano 

Feijão, elencamos os seguintes: 

1. Que os gestores ofereçam suporte à equipe técnica e pedagógica, de forma que sua 

liderança seja respeitada por suscitar o respeito e o reconhecimento de todos. 

2. Que a comunicação seja orientadora de acordos e consensos entre os gestores e equipes 

lideradas, de forma que caiba à direção a avaliação dos limites e das possibilidades das 

propostas emitidas pelas equipes pedagógica e administrativa no decorrer das situações 

escolares, sejam elas de ordem financeira ou pedagógica. 

3. Que os gestores ajam de forma democrática, promovendo momentos de escuta e 

utilizando-se da comunicação de forma que os grupos por eles liderados sintam-se 

motivados e encorajados a procurá-los tanto para sugerir solução de problemas quanto 

para compartilhar dos mesmos quando estes se apresentarem. 

4. Que os supervisores pedagógicos atuem junto à direção e à coordenação geral para a 

promoção do desenvolvimento profissional dos coordenadores pedagógicos bem como 

dos professores, por meio de ações de formação continuada. 
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5. Que os coordenadores pedagógicos desenvolvam nos professores e auxiliares as 

competências imprescindíveis para que atuem profissionalmente, situando sua prática em 

um referencial teórico consoante com o Projeto Político-Pedagógico. 

6. Que os professores se percebam gestores autônomos da sala de aula, sem, contudo 

abrir mão de uma relação respeitosa e de confiança com seus alunos, compreendendo a 

disciplina como condição favorável ao processo ensino-aprendizagem e não como meio 

de domínio ou repressão. 

 

6.2.5 Princípios de Formação Continuada 

Concepção: 

A formação continuada é uma necessidade requerida pelo exercício profissional. 

Em se tratando da educação, tendo na figura dos professores genuínos agentes da formação 

humana, a formação continuada toma um caráter decisório e fundamental na preparação 

desses profissionais para o exercício pleno do seu importante papel no desenvolvimento das 

pessoas. 

No Brasil, em outros contextos sócio-históricos a formação continuada recebeu 

denominações e concepções diferentes, como, por exemplo, treinamento, capacitação, 

aperfeiçoamento. Ao utilizarmos a acepção “formação continuada”, referimo-nos aos 

processos de formação do educador que já concluiu sua formação inicial e exerce sua 

profissão. Esse educador, inserido em um contexto sócio-histórico, tem como função 

transmitir o conhecimento socialmente acumulado em uma perspectiva transformadora da 

realidade. Por isso mesmo, a formação se torna um dos elementos condicionantes da prática 

docente. 

A formação continuada não deve estar direcionada apenas aos professores, uma 

vez que os gestores da equipe pedagógica, bem como aqueles da equipe administrativa que 

têm íntima vinculação com o trabalho docente, devem participar das várias modalidades de 

formação continuada para que, situados e atualizados com esse processo formativo, possam 

oferecer melhor suporte pedagógico para os professores. 

A formação continuada deve ser assumida como responsabilidade conjunta da 

instituição e de cada educador. Dessa forma, colocamos a formação como o centro da nossa 
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atividade pedagógica, uma vez que ela se reverterá em melhoria na qualidade do ensino-

aprendizagem, além do desenvolvimento crescente dos profissionais de educação. 

Definimos, então, como princípios de formação continuada: 

1. Que o Colégio Luciano Feijão reconheça a íntima vinculação entre formação 

continuada e desenvolvimento profissional e do alunado. 

2. Que o incentivo à pesquisa seja uma preocupação constante dos profissionais 

formadores da instituição, de modo que estes tanto se reconheçam como profissionais 

pesquisadores, quanto fomentem em sua equipe de professores a atividade da pesquisa e 

da investigação como contributo para o seu desenvolvimento e a melhoria da sua prática 

pedagógica. 

3. Que sejam propiciados espaços de troca de experiências e fundamentação teórica no 

lócus da escola, por meio de grupos de estudos, fóruns pedagógicos, simpósios e outros 

encontros em que, discutindo e refletindo sobre teoria e prática, os profissionais da 

educação possam construir uma política de formação em serviço, sólida e sistemática. 

4. Que sejam disponibilizados recursos necessários para a efetivação das diversas formas 

de se promover a formação continuada, como, por exemplo, uma biblioteca com acervo 

variado: livros, periódicos, vídeos etc. Que haja, pelos professores e coordenadores, 

participação em eventos sobre educação. 

5. Que sejam ofertadas, gratuitamente, pelo menos duas vezes ao ano, vagas a uma 

representação dos professores e da equipe pedagógica para participarem de eventos de 

renome no movimento de formação docente nacional e que os contemplados se 

responsabilizem por disseminar, para todos os docentes e demais educadores, os pontos 

relevantes do evento. 

 

6.2.6 Princípios relacionais 

Concepção: 

Os princípios de relação de nossa instituição se referendam nos processos 

interativos que acontecem na escola, com envolvimento de toda a comunidade escolar, 

formada pelos diversos segmentos: professores, alunos, supervisores, coordenadores, 

diretores, funcionários da área administrativa e pais de alunos. Esses princípios visam a um 

processo de superação de mecanismos de exclusão nas relações hierarquicamente 
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estabelecidas e concebem a comunicação como condição sine qua non para a constituição de 

relações calcadas no respeito mútuo e no entendimento entre os agentes do processo 

educacional. Nossos princípios relacionais assim se expressam: 

1. Que em nossas relações seja priorizada a comunicação clara, objetiva e verdadeira. 

2. Que a busca pelos valores éticos e morais seja definidora das relações que se dão no 

âmbito da escola e para além dela. 

3. Que os conflitos entre os profissionais da escola sejam tratados de forma madura, de 

maneira que a situação seja encarada naturalmente, sem que haja transferência do 

problema para as pessoas envolvidas, mas que estas, apoiadas no diálogo, resolvam o 

conflito de forma criativa e saudável. 

4. Que os conflitos comuns às relações entre alunos e professores sejam reconhecidos por 

esses profissionais como espaços férteis ao entendimento e à formação do caráter desses 

alunos. 

5. Que os alunos sejam trabalhados pelos profissionais de orientação educacional, bem 

como pela direção, pela equipe pedagógica e pelos professores de modo a reconhecer nos 

professores importantes agentes para o seu desenvolvimento integral, portanto 

merecedores de respeito e atenção, de forma que sempre se reportem a esses profissionais 

de forma a dignificá-los pela sua importância na formação das gerações e na manutenção 

da sociedade. 
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7. REFLEXÕES CONCLUSIVAS: um sonho realizado coletivamente 

Liduína Gomes26 

 

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. 

(Roberto Shinyashiki)27 

 

Comecei a sonhar com PPP há muito tempo. Acreditava ser possível construir o 

Projeto Político-Pedagógico do Colégio Luciano Feijão- CLF, coletivamente, num processo 

de estudo, reflexão e redimensionamento do nosso fazer pedagógico. Sabia que seria 

praticamente impossível realizar essa empreitada sem o apoio de uma assessoria que 

alinhasse nossos saberes e fomentasse o processo de construção de novos conhecimentos 

para que pudéssemos caminhar rumo a novas práticas, ao mesmo tempo em que 

consolidávamos aquelas que já eram exitosas em nosso cotidiano.  

Principiei, então, uma procura por essa assessoria. Difícil encontrar um 

profissional com pesquisa e trabalho em PPP na nossa cidade. Foi quando, a partir de uma 

palestra realizada no Colégio 7 de setembro, em Fortaleza, conheci a professora Eunice 

Menezes. Sua paixão e compromisso com o fazer pedagógico me encantaram logo no 

primeiro contato. Ela respirava o trabalho da escola e me falou como o processo de 

construção coletiva do PPP em sua unidade de ensino havia mudado a maneira de gestores e 

professores pensarem o fazer educacional, e isso eu vi em cada mural, em cada professor e 

em cada aluno que encontrei naquela ocasião.  

Um ano depois, estávamos eu e Eunice conversando sobre como realizar a 

construção coletiva do PPP do Colégio Luciano Feijão. Sabíamos do grande desafio que 

tínhamos pela frente, eu, principalmente, pois enquanto coordenadora desta unidade escolar 

há quase vinte anos, conhecia bem o perfil de todos os responsáveis por fazerem a educação 

                                                           
26 Coordenadora do Ensino Fundamental do Colégio Luciano Feijão. Coordenou, junto à assessora pedagógica, 

Eunice Menezes, o processo de sistematização do PPP desta instituição. 
27 SHINYASHIKI. Roberto. Sonho. Disponível em <http: www.pensador.upl.com.br/frase> Acesso em: 04 jul 

2013. 
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na escola e tinha consciência que não seria fácil convencer, principalmente os professores, 

da necessidade e importância dessa construção. 

 Assim, iniciamos o processo de sensibilização dos professores e gestores em 

dezembro de 2010. Para minha surpresa, no primeiro momento, senti o entusiasmo e o 

desejo dos professores em embarcarem num movimento de repensar a escola e toda a sua 

conjuntura. Um grupo grande se comprometeu com o processo de sistematização coletiva do 

PPP do CLF. Lembro que foi maravilhoso ver, pela primeira vez, professores e gestores 

juntos com o compromisso de pensar o fazer pedagógico da escola. 

 Começamos, então, nossos encontros em janeiro de 2011; uma experiência 

fabulosa, com muita empolgação, comprometimento e também com certo receio e algumas 

dúvidas sobre como aquilo tudo iria acabar. Muitas foram as inquietações que foram se 

resolvendo com a continuidade dos encontros. A cada novo encontro um encantamento, a 

descoberta de talentos e habilidades demonstrados nos momentos de acolhimento e na 

realização de outras tarefas pertinentes ao processo. Tudo isso mostrava o quanto temos de 

bom para oferecer e como nos sentimos especiais quando realizamos algo em que 

acreditamos.  

Articuladores e gestores juntos, em processo de aprendizagem. Aprendemos 

mais sobre a realidade de nossa escola, resgatamos nossa história, desde os primeiros sonhos 

dos professores Luciano e Liduína Feijão, até nossos dias, quando contemplamos a 

concretização do projeto audacioso de ambos. Refletimos também sobre nossos pontos 

fracos e sobre aqueles que já consolidamos, pensando sobre onde devemos avançar rumo à 

educação que realmente queremos realizar.  

O “sim” do nosso diretor administrativo Lúcio Feijão, para que levássemos 

adiante o processo, nos deu força e certeza de que estávamos no caminho certo. Muitos 

obstáculos surgiram no decorrer do caminho. Lutávamos com as contingências do nosso 

próprio tempo, com uma carga horária fechada, com pouca abertura para mais encontros e 

discussões, por causa do dinamismo do calendário escolar e de seus eventos cotidianos. 

Porém, a vontade de avançar nos impulsionou a ir adiante. Nas avaliações dos encontros do 

PPP percebíamos o desejo por maior tempo nas discussões sobre as leituras; de estar junto e 

de gerir esse tempo. Isso foi um dos grandes desafios.  
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Como diz o compositor Beto Guedes, em Sol de primavera, “muitos se perderam 

no caminho...”. A sobrecarga de trabalho, o pouco tempo para dedicar à família, entre outros 

motivos, fizeram com que alguns articuladores deixassem de participar da jornada do PPP, o 

que não inviabilizou nossa contínua caminhada. Os que ficaram cumpriram com brilho, 

determinação e coragem seu papel.  Quanto a agora, ainda parafraseando o poeta Beto 

Guedes: “Hoje vemos brotar o que a gente plantou... pois, a lição sabemos de cor, só nos 

resta aprender...”   

E esse nosso aprender se fará, justamente, a partir de agora que começaremos 

uma nova e importante etapa, que é colocar na prática do nosso cotidiano o que já está 

escrito no nosso PPP. Este momento é especialíssimo, pois a partir dele abriremos nossa 

janela e veremos de fato o quanto nossa tarefa será importante, para elevar cada vez mais a 

qualidade do ensino-aprendizagem promovido pelo Colégio Luciano Feijão. 

O sentimento agora é de gratidão a todos os que estiveram conosco neste 

caminho e de muita alegria, por ver de fato, o sonho que tanto acreditei se concretizar nas 

salas de aula e nos resultados do CLF, ao realizar o sonho daqueles que acreditam nesta 

instituição de ensino. Muito obrigada também por me ajudarem a realizar o meu sonho. 
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