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1 INTRODUÇÃO 

Ao apresentar o estudo descrito neste texto é fundamental registrar 

que a intensão do mesmo é conhecer o espaço educativo empreendendo uma atitude 

investigativa culminando com a discussão sobre a realidade escolar. Abordará 

também sobre a educação atual fazendo uma análise teórico-reflexiva, sobre a prática 

observada no ambiente escolar no município de Pindamonhangaba, em particular no 

Colégio São José. Seu objetivo geral foi proporcionar a oportunidade de conhecer o 

ambiente educativo. Teve como objetivos específicos: analisar a escola como espaço 

sociocultural, as diversidades e a ambiência sob um olhar crítico, levando em conta o 

fazer cotidiano dos sujeitos sociais presentes na história desta instituição. 

Justifica-se a presente pesquisa, por se entender como fundamental 

na formação de futuros pedagogos, a averiguação no local do ato educativo, para o 

qual a apropriada formação acadêmica, o planejamento do espaço escolar e a 

necessidade de preparo adequado a todos os atores envolvidos no mesmo, são 

chaves para o alcance dos objetivos da educação e do ato de ensinar. 

Nesse sentido realizou-se uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa 

de campo, para observação da realidade do ambiente escolar, registro e coleta de 

dados em documentos da escola e em complemento, uma entrevista padronizada com 

um dos professores da escola em questão. 

O estudo fundamenta-se em autores como Brandão (2007), 

Carpinteiro (2009) e Ghiraldelli Jr (2006), que têm discutido questões relativas à 

educação e espaço educativo. 
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2 SOBRE O COLÉGIO SÃO JOSÉ 

2.1 SÍNTESE DA HISTÓRIA DO COLÉGIO SÃO JOSÉ 
 

O Colégio São José nasceu fruto do trabalho e da dedicação de Dona 

Dulce Gobbo em 14 de Fevereiro de 1991. Ela assumiu o trabalho e compromisso 

com a sua comunidade oferecendo os cursos que lhe foram autorizados, a saber, 

educação infantil, ensino fundamental I e II e ensino médio. 

 O Colégio São José foi autorizado a funcionar por Portaria DRE-SJC, 

de 06, publicada no DO de 14/02/91, com o nome inicial de “Escola de Educação 

Infantil e 1ºGrau Passo a Passo” cuja mantenedora era a “Escola Passo a Passo S/C 

Ltda.”. 

Por Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 07, publicada no DO 

de 08/12/99 teve sua denominação alterada para: “Colégio São José”, bem como, teve 

alterado o nome de seu mantenedor para “Colégio São José Operário Ltda.”. 

Atualmente o colégio atende uma clientela de classe média, o perfil 

dos alunos é constituído por crianças, adolescentes e jovens que ainda não estão 

inseridos no mercado de trabalho. 

O colégio conta com um número satisfatório de funcionários do núcleo 

operacional, um serviço de coordenação pedagógica ligados as atividades 

curriculares e ensino, uma secretaria informatizada e a diretora do colégio, 

responsável pelos problemas disciplinares, pelo atendimento aos pais e professores, 

enfim pelas atividades gerais do colégio pela qual responde perante órgãos 

superiores. 

O espaço físico do colégio é bem amplo, os banheiros construídos 

especialmente para atender cada necessidade dos alunos, possui uma área coberta 

de brinquedos dedicada a educação infantil, uma biblioteca, laboratório de ciências, 

física e química, uma sala de vídeo para 40 alunos e um laboratório de informática 

com 15 computadores. 

As salas de aula da educação infantil são adequadas as necessidades 

de cada criança, com materiais didáticos para cada faixa etária, no ensino fundamental 

conta com auxílio da biblioteca afim de facilitar o atendimento e consulta dos alunos. 

O colégio tem como objetivo melhorar cada vez mais e apresentar um mecanismo 

mais dinâmico e estar em mudança permanente, onde leva o educador a propor novos 
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desafios para soluções de problemas localizados e dificuldades que o corpo docente 

enfrenta, um trabalho coletivo, organizado, em busca de mais qualidade no ensino.  

 

2.2 PROJETO POLÍTICO PEDAGOGICO DO COLÉGIO SÃO JOSÉ 
 

2.2.1 Organização da Entidade Escolar 
 

Nome: Colégio São José. 

Endereço: Rua Padre Bento Cortez de Toledo, 120 – Vila São José – 

Taubaté – SP. 

Entidade Mantedora: COLÉGIO São José Operário Ltda EPP. 

 

2.2.2 Breve Histórico 
 

O Colégio São José foi autorizado a funcionar por Portaria DRE-SJC, 

de 06, publicada no DO de 14/02/91, com o nome inicial de “Escola de Educação 

Infantil e 1ºGrau Passo a Passo” cuja mantenedora era a “Escola Passo a Passo S/C 

Ltda.”. 

Por Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 07, publicada no DO 

de 08/12/99 teve sua denominação alterada para: Colégio São José”, bem como, teve 

alterado o nome de seu mantenedor para “Colégio São José Operário Ltda.”. 

 

2.2.3 O Colégio São José oferta: 
 

 Educação Infantil. 

 Ensino Fundamental. 

 Ensino médio 

 Educação Especial: 

 EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

 

2.2.4 Caracterizações 
 
 

Segue abaixo um quadro demonstrativo da distribuição da clientela 

escolar. 
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Quadro 1 – Clientela escolar por curso, em 2014 

Cursos Nº de alunos 

Educação Infantil 62 

Ensino Fundamental 185 

Ensino Médio  82 

Total das matrículas  450 

 

     

2.2.5 Proposta Pedagógica 
 

A escola poderá rever o planejamento, a sua prática pedagógica e o 

desempenho de todos os envolvidos, caso o resultado esperado não seja satisfatório. 

Mesmo tendo ao final dos anos de 2003 a 2006, uma excelente porcentagem geral de 

promoção, a Escola sentiu necessidade de aprimorar a sua prática pedagógica, 

principalmente no que se referiu à Recuperação, introduzindo em 2000 a 

Recuperação Paralela bimestral e a Recuperação Final Intensiva nos termos dos 

artigos 93 a 96 do Regimento Escolar. 

Esta alteração ocorreu face aos resultados analisados pela equipe 

escolar, visando uma prática pedagógica mais eficaz e buscando uma participação 

efetiva daqueles com aproveitamento insuficiente nas atividades de recuperação, que 

ocorreram em período diverso ao das aulas normais. 

Desta forma, a escola dentro das novas diretrizes educacionais, se 

incumbiu ao longo do quadriênio supracitado, de não só informar aos pais sobre a 

frequência e o rendimento escolar, como também proporcionou meios para a 

recuperação de alunos com rendimentos insatisfatórios, através de estudos contínuos 

e também paralelos, desenvolvidos bimestralmente em horários especiais. Portanto, 

com esse novo procedimento o objetivo da escola é que os alunos se interessem mais 

e frequentem as aulas de recuperação, o que vem ocorrendo de forma progressiva. 

Portanto, a articulação entre o Plano de Gestão e a Proposta 

Pedagógica, bem como entre os componentes do próprio plano, ocorreu 

satisfatoriamente, assim como os objetivos e as ações desenvolvidas foram 

adequados, mas não plenamente, uma vez que a escola, pela sua própria dinâmica, 

traz sempre novos desafios. 
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2.2.6 Objetivos da escola 
  

Analisando o Quadro Síntese da avaliação Final de 2006, pode-se 

afirmar que a escola apresentou um resultado excelente no que se refere ao 

aproveitamento total dos alunos. Apesar desse resultado positivo, a escola, por 

apresentar um mecanismo dinâmico e estar em mudança permanente, leva o 

educador a propor novos desafios para a solução de problemas localizados.  

 

2.3 ENTREVISTA COM O PROFESSOR RICARDO 
 
 

O alvo da entrevista do grupo foi o professor Ricardo, que trabalha na 

educação há 16 anos e no Colégio São José há 6. Da entrevista colheu-se as 

seguintes informações a partir das perguntas a ele submetidas: 

 
1 – Há quanto tempo trabalha na escola e qual sua área de formação? 

Trabalho na área de educação há 16 anos e no colégio São José há 

6 anos. Inicialmente minha formação era na área de engenharia, especialmente no 

ramo de construção civil. Devido a não adaptação às atividades pertinentes à 

engenharia civil, voltei à faculdade para obter a Licenciatura em Matemática, já que 

estava lecionando em caráter substitutivo há alguns anos. Me formei em Matemática 

e Física e passados alguns anos me pós-graduei em Psicopedagogia. 

 

2 – Quais são as atividades ligadas à rotina escolar que você considera mais 

importantes? 

Muitas atividades são importantes dentro da rotina escolar, embora 

sejam de caráter disciplinar e obrigatório. Dentro deste panorama de obrigações, uma 

atividade que julgo ser talvez a mais importante é a relação extra classe com o aluno. 

Uma clientela carente emocionalmente sempre se apresenta e é 

necessário muita sensibilidade para atuar nestes casos. 

Atualmente considero ser esta a atividade mais importante, embora 

não seja um alvo curricular. 

  

3 – O que você gostaria que fosse diferente dentro do espaço escolar? 

Necessário seria uma mudança de legislação para que se delegue 
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maiores poderes de decisão ao corpo docente. E também uma humanização do 

ambiente escolar que possa modificar as relações professor-alunos-direção. 
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3 ANÁLISE TEÓRICO-REFLEXIVA, SOBRE A PRÁTICA NO AMBIENTE 

ESCOLAR INVESTIGADO 

Na atualidade, a escola, de modo geral, é conhecida como parte 

inseparável da totalidade social, buscando o conhecimento do mundo, construindo 

este conhecimento, partilhando ideias, tomando consciência de vivência, cidadania, 

buscando a construção de um universo mais harmonioso, garantindo no que 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, as concepções primordiais ligadas 

ao saber e ao desenvolvimento psico-intelectual. 

A educação, portanto, é um fenômeno abrangente, tanto do ponto de 

vista de um único indivíduo, quanto do ponto de vista da sociedade como um todo. É 

certo e seguro afirmar, conforme expõe Brandão (2007, p.7), que “[...] Em casa, na 

rua, na igreja, ou na escola, de um modo ou de muitos [...]”, todos têm aspectos de 

suas vidas envolvidos e relacionados à educação. A todo instante, vida e educação 

estão entrelaçadas, indiferenciadas. 

Sendo assim, a todo instante, vida e educação estão entrelaçadas, 

indiferenciadas. No entanto, a partir da escola escolhida para investigação e conforme 

o que o professor entrevistado abordou, infelizmente, no município de 

Pindamonhangaba, em particular no Colégio São José, percebe-se que há descaso 

desse fator. Não poucos professores desconhecem os pressupostos que o aluno traz 

consigo para a sala de aula, causando assim um sério atraso no processo de ensino 

e aprendizagem. 

Devia-se valorizar e procurar desenvolver mais esse contato entre 

Professo-aluno-direção conforme o Professor Ricardo acertadamente sugeriu, pois 

embora a escola seja um lugar onde grande parte de professores veem apenas como 

fonte de renda, esse também é um lugar onde seres humanos frequentam. E, haja 

vista que, o ser humano independentemente da sua cor, raça, etnia, cultura ou classe 

social, ele é um ser social com necessidades afetivas.  

No que concerne ao espaço educativo, é notório que “[...] a 

organização espacial da escola tem consequências diretas na sua manutenção predial 

e, também, na forma como os serviços educacionais são oferecidos aos educandos” 

(CARPINTEIRO E ALMEIDA, 2009, p.43). Essa organização espacial, bem como tudo 

o que diz respeito a ela, tem relação direta com os protagonistas do ato educativo, 

principalmente os educadores que são responsáveis das atividades escolares dos 
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educandos. 

De um modo geral, o espaço observado no colégio aparenta ser 

adequado aos objetivos atuais da instituição. A infraestrutura e os recursos 

disponíveis para as atividades de ensino sugerem uma acomodação entre o 

necessário e o disponível, pois como foi abordado no Projeto Político Pedagógico da 

escola, ela tem empenhado esforços para que esteja à altura de poder fazer face aos 

desafios que a educação (pós-moderna) propõe.  

Ao se refletir sobre as proposições apresentadas durante as aulas e 

diante das bibliografias pesquisadas, e fazer a confrontação entre o real e o idealizado, 

fica evidente que a realidade dos espaços observados na escola pesquisada está 

aquém do que se considera ideal. Entretanto, ao fazer a confrontação entre a 

realidade e o espírito de dedicação e ideal dos protagonistas do ato educativo, 

percebe-se que a instituição e seus integrantes estão perfeitamente adequados à 

necessidade dos educandos. 

A pesquisa documental feita no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 

escola permitiu o entendimento que a mesma se ajusta aos parâmetros e normas de 

funcionamento, planejamento e ações das instâncias governamentais. 

A partir da pesquisa realizada no Colégio São José, observou-se 

também a respeito das Práticas Pedagógicas, que é feito um trabalho sério e 

competente em vista a melhorar o processo ensino-aprendizagem. Os professores se 

dedicam com comprometimento no ato de ensinar. Com base nas observações feitas 

em sala de aula e em suas intermediações, pode-se apurar que são trabalhados, com 

os alunos, os costumes e valores estabelecendo a socialização dos mesmos. Ação 

acertada, pois é através da educação que ocorre o ensino-aprendizagem onde são 

construídos e adquiridos novos conhecimentos e assim promovendo formação de 

indivíduos com amplos conhecimentos para vida futura.  

A escola visa também o aperfeiçoamento da didática do Professor, 

dando instruções para trabalhar em sala de aula as metodologias de ensino das 

disciplinas básicas e também a diversidade cultural dos estudantes. 

A reflexão sobre as práticas pedagógicas, faz parte da formação de 

um professor, já que o processo de ensino-aprendizagem, segundo Paulo Freire é 

dialógico e se constrói pela interação entre educadores e educandos, isso permite que 

o professor desenvolva suas aulas, consciente dos objetivos que deseja alcançar e 

obtenha resultados satisfatórios. 
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Quando se fala de escola, geralmente, a primeira imagem que se tem 

é a figura do professor. Cada um carrega recordações, que no decorrer da vida, que 

este personagem deixou na memória acerca de si. Alguns intransigentes ou 

autoritários, mas também aqueles que nos marcaram pela sua bondade, pela sua 

compreensão, por seu amor à educação, refletimos como era a forma de cada um 

ensinar, seus métodos, sua didática, suas manias e a maneira de avaliar, pois sempre 

nos assombrava, a forma de estabelecer as notas e conceitos que determinavam a 

aprovação ou reprovação. 

Felizmente, hoje o conceito de professor mudou. Ele é visto sob um 

prisma diferente, é visto como educador, não mais como aquele que detém a 

informação, mas o elemento capaz de auxiliar na construção do conhecimento. O 

educador é professor reflexivo, busca seu constante aperfeiçoamento para que possa 

contribuir no desenvolvimento dos seus alunos na descoberta de conhecimentos que 

habilitem a ser autônomos e críticos. 

É importante ressaltar que o crescimento do educador começa muito 

mais cedo. O educador em sua formação acadêmica desenvolve o habito de refletir 

sobre a própria formação, não só aquela adquirida em sala de aula, mas sua formação 

cotidiana, aprendida de suas pesquisas, leituras discussões e participação em 

eventos sobre a educação, isso carregara por toda vida e que será aprimorado a cada 

dia, constituindo-se um diferencial exigido para que de fato seja um educador, um 

professor reflexivo. 

As diversidades existentes no ambiente escolar contribuem para criar 

compatibilidade de ideias e contradições, fatores que provocam conflitos geram 

mudanças. Nesse ambiente também se convive com a informação e com o 

conhecimento e onde se pode desenvolver a alteridade. O aluno precisa enxergar 

nesse ambiente a oportunidade de crescer e aprender, e somente o professor ciente 

da diversidade e multiculturalismo existente na escola é capaz de ser agente desse 

conhecimento. 

É necessário que se tenha ciência da interdependência entre escola-

professor-aluno. A escola e o professor precisam transmitir aos alunos o verdadeiro 

sentido do trabalho em equipe, pois um não sobrevive sem o outro e ambos não 

sobrevivem sem aluno. O professor e a escola precisam ser parceiros, porque fazem 

parte de uma comunidade na qual o aluno é protagonista. 

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2002, p.9), “Paidagogia designava, na 
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Grécia antiga, o acompanhamento e a vigilância do jovem. O paidagogo (o condutor 

da criança) era o escravo cuja atividade específica consistia em guiar as crianças à 

escola”. Atualmente esse conceito se modificou e tem significação diversa. 

A constituição histórica da pedagogia como a conhecemos hoje, a 

partir das tradições de estudos educacionais citados por Ghiraldelli Jr. (2002, p.9), 

respectivamente “[...] da sociologia de Émile Durkheim (1858-1917), e as tradições 

alemã e americana, segundo as filosofias e psicologias de Johann Friedrich Herbart 

(1776-1841) e John Dewey (1859-1952).”, explica e justifica a modificação do conceito 

histórico, seguramente acrescido de outras muitas contribuições e linhas teóricas de 

inúmeros estudiosos e pesquisadores. Tal situação histórica apresenta o momento 

crucial e significativo em que “[...] Herbart não separa ciência e pedagogia; ao 

contrário, é exatamente ele o formulador, em nossos tempos, da ideia da ‘pedagogia 

como ciência da educação” (GHIRALDELLI JR, 2002, p.10). 

Portanto, a escola precisa estar aberta às mudanças e buscar seu 

crescimento, ser um ambiente propicio e um lugar de construção do conhecimento, o 

objetivo da educação é criar pessoas capazes, criativas, inventivas e descobridoras, 

formar mentes que possam ser críticas, possam verificar e não aceitar tudo que é 

oferecido. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa acadêmica foi realizada com o objetivo de 

compreender a realidade observada no ambiente escolar. Para se alcançar os 

objetivos realizaram-se pesquisas bibliográficas e de observação, com emprego de 

instrumento de coleta de dados através de entrevista e pesquisa documental. 

Pôde-se perceber, pela pesquisa bibliográfica, que os fatores que 

influenciam tudo o que ocorre nos espaços escolares, depende de múltiplas variáveis, 

as quais extrapolam o escopo deste trabalho. Há necessidades que vão desde as 

teorias sobre os espaços escolares, passando pelas discussões entre educadores, 

planejadores e idealizadores, até a necessidade de conhecimentos amplos sobre 

planejamento e estruturação dos espaços por parte de todos os agentes envolvidos 

no processo educativo. 

Verificou-se que, embora haja normatização, orientações legais a 

realidade se apresenta como distante do ideal. 

Embora pesem favoravelmente as iniciativas e ações dos integrantes 

da instituição, e mesmo que o trabalho de adequação dos ambientes tenha sido 

considerado “adequado” pelo grupo de pesquisa, é evidente a inadequação dos 

ambientes face às orientações legais e teóricas. 

No que se refere ao desempenho pedagógico dos atores envolvidos 

no ato educativo, a pesquisa não propunha um aprofundamento maior, a não ser pela 

análise critico-reflexiva do ambiente escolar, e pela entrevista com um dos 

professores. Pôde-se avaliar, no entanto, que a capacitação e preparo do professor 

entrevistado é compatível com a função que ele exerce, sua atenção e preocupação 

com seus alunos é claramente perceptível, bem como o interesse em se empenhar 

na busca de soluções alternativas para as deficiências por ele apresentados no 

processo educativo da escola.  

Existem dificuldades no que se refere aos relacionamentos afetivos 

entre aluno, professor e direção conforme verificou o Professor Ricardo. Constatou-

se haver muita superficialidade relacional por parte desses órgãos, fato que deveria 

ser diferente visto que estes são os atores da educação e toda criança além de estar 

na escola para aprender a ler e a escrever possui necessidades afetivas, segundo os 

conceitos da psicologia da educação nos consta. 

O professor tem que se adaptar às essas mudanças, estar integrado 
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com essa relação, aprimorar o próprio conhecimento, ensinar, abrir os horizontes, 

extrapolar os limites da sala de aula e criar e superar e recriar expectativas. 

 A formação do docente hoje é um desafio cotidiano e diante dele 

há necessidade de se tomar atitudes e muitos devem partir do profissional que precisa 

estar voltado para o enfoque de sua formação e de sua aprendizagem. 

A própria articulação entre os diversos temas discutidos ao longo 

desse trabalho permitiu o aprofundamento de nossos conhecimentos acerca dos 

processos educativos e nos incentivou a refletirmos sobre os problemas da educação 

no país e também sobre nosso papel como futuros educadores diante do cenário atual. 

Salienta-se que para se chegar às presentes considerações foram 

essenciais os ensinamentos dos autores pesquisados, que engrandeceram a 

fundamentação teórica, como Carlos Rodrigues Brandão e seus essenciais 

ensinamentos sobre educação; Antônio Carlos Carpinteiro e Jaime Gonçalves 

Almeida, com as imprescindíveis considerações sobre o espaço escolar, uma obra 

que todo gestor em educação deveria obrigatoriamente ler, estudar e dominar; e 

finalmente o conhecimento histórico e crítico de Paulo Ghiraldelli Jr. sobre a pedagogia 

e todo o complemento teórico sobre o assunto, uma leitura também obrigatória para 

todos os educadores. 

Como forma de contribuição acadêmica, a pesquisa enfatiza a 

importância e a necessidade de uma avaliação mais criteriosa sobre a realidade das 

instituições escolares e seus ambientes, face às normas e teorias da educação 

recomendadas pelos órgãos responsáveis, pois isto fará com que levem-se à sério 

todos esses parâmetros de modo que a educação brasileira venha a presentar 

melhorias. 
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