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Herbert de Souza –

Betinho(1935-1997) 

 

“Tudo o que acontece no mundo, seja no 
meu país, na minha cidade ou no meu 
bairro, acontece comigo. Então, eu 
preciso participar 
das decisões que interferem na minha 
vida.” 
 

  
Brasileiro-MG-Sociólogo-Hemofílico – Coordenou as campanhas Fome Zero.  

Vídeo Betinho e o Beija Flor-Youtube 

 



“Nunca duvide de que um 

pequeno grupo de cidadãos 

pensantes e comprometidos 

possa mudar o mundo: 

na verdade, a única coisa 

que já mudou o mundo foi isso.” 
 

Americana feminista 

Margarete Mead 

(1901-1978) 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.moellerbotelho.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Margaret_Mead.jpg&imgrefurl=http://www.moellerbotelho.com.br/arquivos/14860&h=323&w=236&sz=19&tbnid=7OHxaUWs0byImM:&tbnh=118&tbnw=86&prev=/search?q=margarete+mead&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=margarete+mead&hl=pt-BR&usg=__DgjtsLv0UVmrR5Ge-OEkfN_1u5s=&sa=X&ei=NFzSTrz_J4Lo0QGg7o0J&ved=0CBwQ9QEwAw


  Voltaire  
      (1694-1778) 

“não concordo com nada do que 
dizes,mas defenderei sempre, seu 
direito de dizê-las". 

 

Francês-Escritor, filósofo,... 

 
 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Voltaire.jpg/200px-Voltaire.jpg&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/Voltaire&h=226&w=200&sz=12&tbnid=MH6tKU8G7cw-nM:&tbnh=108&tbnw=96&prev=/search?q=voltaire&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=voltaire&hl=pt-BR&usg=__adO4s5K6Lbqq_RXIFUM6Ogg17f4=&sa=X&ei=lVvSTqORBOb50gGbxpE6&ved=0CCAQ9QEwAg


Paulo Freire 
(1921-1997) 

 “Ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo.  

 Os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo”.  

 

“Se a educação sozinha não 
pode transformar a 
sociedade, tampouco sem 
ela a sociedade muda.” 
 



Filme 

Stone dos 7 Hábitos 

Disponível:   

https://youtu.be/u-DIsWkaDJo  
(o youtube permite que você configure a legenda para 

o Português) 

 Debate sobre o filme (procure debater na sua 
escola) 

 - Por que esse filme foi escolhido para estar 
nesse tema? 

 - Reflita qual foi o diferencial de Stone no 
trabalho com a  sua comunidade.  

https://youtu.be/u-DIsWkaDJo
https://youtu.be/u-DIsWkaDJo
https://youtu.be/u-DIsWkaDJo


Trabalhar COM… 

 A ideia de trabalhar COM pessoas, em vez de fazer  as 

coisas PELAS pessoas ou POR elas. Através de uma 

mudança fundamental em como se relacionam com as 

famílias, os educadores podem verdadeiramente 

empoderar as famílias com as quais trabalham. 



Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) Lei n.º 9.394/1996 

 
 Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 

 I - participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto pedagógico da 
escola; 

 II - participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

 



Legislação Escolar  
Exemplos de normativas 

 Regimento de Escola  

 

 Estatuto do CPM e do Grêmio Estudantil 

 

 Legislação Conselho Escolar  

e (Regimento) 

 

 Eleição Equipes Diretivas (Legislação) 

Regimento_Escola.docx
Estatuto_CPM_2009.docx
Regimento_Conselho_Escolar.doc
Regimento_Conselho_Escolar.doc
LO-07320 Eleição Direção Escolares.pdf
LO-07320 Eleição Direção Escolares.pdf


Algumas das entidades e de Órgãos que possuem 
relacionamento com a Escola.  

Pense na sua realidade 

Pais 

Professores 

AMOB 

Funcionários 

Estudantes Orgãos de 

Proteção/Seg. 

CPM 

Conselho 

Escolar 

Grêmio 

Estudantil  
Igrejas 

Conselho 

Tutelar 

Judiciário 

Poder 

Público 

ONGs 

Ministério 

Público 



  
 

1) Lembre do slide anterior e pense em uma dessas instituições ou 
órgãos e crie o mapeamento da sua realidade.  
 

2) Vamos marcar uma reunião? Convide as instituições que a sua 
gestão acredita que possam colaborar com sua escola.  

 Pense em uma pauta que traga a realidade de uma Gestão 
participativa e colaborativa aos participantes. 

 Traga a legislação nacional que trata sobre isso e procure 
legislações do seu estado e município.  
 

3) Você pode propor legislações que pautem a gestão participativa e 
colaborativa na educação e legislação que trata de voluntariado na 
Escola. 

 
4)Pense que sua escola pode protagonizar um trabalho colaborativo na 

sua cidade. 

Na prática 



A não participação escolar  
PORVIR 

 
https://participacao.porvir.org/ 



Mauricío de Souza e a 
participação na escola 



 Conclusões finais 

 Fábula: O Feixe de lenha (Pág. 119) 

 Fábula: A rebelião contra o estômago 
(Pág.140) ou disponível em: 
https://youtu.be/C9wOGQC62hc 

 

 

 

 

https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc
https://youtu.be/C9wOGQC62hc


Sugestão de Filmes sobre 
Educação 

Filmoteca 

FILMES PARA EDUCADORES.doc


Escola Restaurativa 
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