
construção de projetos educacionais 
nas escolas de educação básica tem 
sido foco de muitos estudos, que re

velam, entre outros aspectos, que há uma 
percepção da necessidade de se estabelecer 
uma dinâmica democrática, com a parti
cipação efetiva de todos os segmentos da 
comunidade escolar na construção de seu 
projeto educativo. 

Porém, muitas unidades escolares têm 
dificuldade em 
efetivar os dese
jos e necessidades 
explicitados pe
los funcionários, 
professores, pais 
e alunos em seus 
projetos, em ações 
concretas, ou seja, 
percebemos que 
existe necessida
de de implantar 
uma cultura democrática na escola no de
senvolvimento de seu projeto educacional, 
mas ainda não conseguimos delinear os 
caminhos e as ações que nos auxiliassem 
nessa construção. 

A pluralidade de ideias, vivências e 
histórias de vida, presentes nos expoen
tes das comunidades escolar e local, são 
elementos essenciais na construção do 
projeto educativo da escola, pois a multi
plicidade de trajetórias com experiências 

diferentes contribui para análise da reali
dade e nas propostas de superação das di
ficuldades e/ou entraves que a escola en
frenta em seu cotidiano, o que só pode 
emergir se existirem espaços para que se
jam revelados. 

Nesse contexto, um dos espaços pri
vilegiados para auxiliar o coletivo esco
lar no planejamento, desenvolvimento 
e avaliação das ações e de seus proje

tos são as reuni
ões, momentos 
em que os diver
sos segmentos, 
de forma cole
tiva, podem de
sencadear um 
processo refle
xivo e fortalecer 
o trabalho em 
equipe, proces
so esse que au

xilia a consolidação de mudanças pesso
ais, grupais e institucionais, rompendo o 
isolamento e a solidão que notamos ser 
uma realidade em muitas escolas. 

Assim, as reuniões pedagógicas, 
de planejamento, de pais e mestres, de 
conselho de classe e série, de conselho 
de escola, entre outras, são instâncias 
fundamentais na construção e na con
solidação do projeto da escola, que, em 
momentos distintos, abordam ques

tões relevantes que compõem a com
plexidade da realidade escolar e suas 
múlt iplas d imensões . 

Embora as reuniões sejam realizadas 
regularmente em grande parte das insti
tuições escolares, percebe-se que, em mui
tos espaços educativos, elas não são bem 
aproveitadas, caracterizando-se como mo
mentos isolados, apartados do projeto edu
cacional da escola, sendo conduzidas de 
uma forma mecânica e, em alguns casos, 
como uma maneira de atender às exigên
cias burocráticas de instâncias superiores, 
como diretorias de ensino e secretarias 
municipais de educação. 

Tais práticas nos remetem à necessida
de de ressignificar as assembleias realiza
das na escola, com a perspectiva de garan
tir a participação efetiva da comunidade 
escolar e local nas instâncias decisórias, o 
que requer organização e a observação de 
algumas posturas e atitudes, como a aber
tura para o diálogo, a mediação de confli
tos, a valorização do trabalho em equipe, a 
busca de soluções criativas, etc. 

A figura da l iderança que conduz 
as reuniões , geralmente sob a orienta
ção da coordenação pedagógica ou do 
diretor da escola, é fundamental pa
ra que um processo reflexivo do coleti
vo escolar favoreça a busca de alterna
tivas para a solução dos problemas de 
forma descentralizada e democrát ica. 

A articulação de vontades, desejos e 
necessidades das pessoas e do projeto edu
cacional, quando valorizados e encami
nhados de forma democrática e ética, pro
picia o envolvimento das pessoas que, por 
meio de suas vivências, experiências e sa
beres, mobilizam-se para ajudar o coleti
vo a se constituir e a construir uma escola 
que considere, antes de tudo, a especifici
dade de seus alunos e as reais necessidades 
da comunidade em que a escola está inse
rida, sendo as reuniões um dos principais 
momentos para sua efetivação. 
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